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I.

JURYSZKO HETMANEM KOZACKIM.

Dziwnie spltane i dramatyczne losy byy najbliszej ro-

dziny Bohdana Chmielnickiego. Stary Chmiel przebola mier
ukochanej kobiety, owej Heleny kozackiej, o któr wszcz
wojn z Rzpt polsk, a w kilka lat potem kaza wasnemu
synowi powiesi j na wrotach swojej Subotowskiej siedziby;

utraci na dalekiej Wooszczynie syna Tymoszka, na którego

wielkie pokada nadzieje; córki zmarniay w nieszczliwem

maestv/ie, sam umar w chwili rozczarowania, kiedy jawnie

okazywa si pocza ta centralistyczna polityka Moskwy, która,

I'
owadzona z elazn konsekwency, ju dla najbliszej przy-

szoci Kozaczyzny stawaa si gron. Ukady z Rakoczym
okazay si bezsilnem pragnieniem dwóch ambitnych ludzi; ze

Szwedem — byy samoudzeniem si obu stron, a gdy zaryso-

wywa si poczy nowe podstawy do nowego ycia, którym

iasne kontury da dopiero Wyhowski, mier przerwaa wtek
ukadów. Walczy o wolno i jedno Ukrainy, a pozostawi

l w niewoli, podzielon i rzucon na pastw rozdarcia i walk

wewntrznych. Sowem: wszystkich pokóci ze sob, wszdzie

zawichrzy, dokoa roznieci ponce agwie i poar wywoa,
stajc si strasznym symbolem zniszczenia i ruiny wasnego
kraju, wcieleniem idei nienawici, któr naród swój zarazi jak

trdem, skazujc go na igraszk dziejow, uywan do wszel-

kich intryg politycznych Moskwy, Turcyi i Krymu. Jedni



radzi mu byli stawi pomniki jako bohaterowi idei, któr pod-

suwali sami, drudzy — jako geniuszowi, który wyrwawszy
naród swój z maej i dajcej sit^ poprawi niewoli, odda go

w niewol<^ wielk, wielowiekow, w zaleno elazn, odbiera-

jc powoli i systematycznie wszystkie soki ywotne narodowi^).

Tragicznego losu caej rodziny Chmielnickich nie unikn
i ostatni z rodu, najmodszy syn Chehryskiego hetmana —
Juras, zwany zdrobniale Juryszkiem. Nie znamy dokadnie ani

daty jego urodzin ani mierci. Kochowski powiada, e w roku

1660, w roku pamitnej bitwy pod Cudnowem, mia lat 20;

wedug tego sdzc, urodziby si okoo roku 1640, t. j. we
dwa lata prawie po kapitulacyi Pawlukowej, po nowej ugodzie

z Polakami, któr w imieniu wojska Zaporoskiego Bohdan
Chmielnicki podpisa. Miaby zatem w chwili zgonu ojca lat

mniej wicej 16. Stary Hetman jeszcze za ycia swego baga
Cara, aeby syn Juryszko po jego mierci zosta hetmanem
i przyrzeczenie carskie na to otrzyma"').

Oddany przez ojca do Akademii Kijowskiej na nauk,
w chwili jego mierci przebywa w Subotowie. Naley przypu-

ci, e by to czas wakacyjny, który go do domu ojcowskiego

sprowadzi. Przed sam mierci Chmielnicki odda Juryszk
w opiek Wyhowskiego. Generalny pisarz wojska Zaporo-

skiego, — kanclerz jakbymy jzykiem XVII w. powiedzieli, —

^) Jerlicz: Latopisiec, z rkopisu wyda K. N. Wójcicki, t. II. str. 5

o mierci jego napisa: «W tym-e miesicu (nastpia) mier bezbonego

arcytyrana i mordercy Chmielnickiego w Czehrynie«.

') «Akt5^ Junoj i Zapad. Rossii». T. XI, dodatki str. 811.

Hramota Wyhowskiego do Cara 3 wrzenia 1557. Lietopi Samowidca
(1846) str. 27/1. Inny uczestnik bitwy pod Sobodyszczami powiada, e Ju-

ryszko mia lat 18, by w5'^rostkiem o ciemnych w4osach, skromnym, niezgra-

bnym, milczcym i mia pozór raczej mnicha ni hetmana. (Theiner, M o n u-

ments hist. de Russie, 40; Journal de ce qui s'est passe
entre Tarmee des Polonais et celles des Moscovites). Woje-

woda Kijowski Szeremetjew wyrazi si nader lekcewaco o Juryszce: «ten

hetmanik, lepiej by si nadawa do pasania gsi ni do hetmanowania». Jan

Józefowicz, kanonik lwowski wAnnalium urbis LeopoliensisMspt.
Bibl. Ossoli. No. 124, zapewne za Kochowskim, powiada pod rokiem 1660:

«Cosaci Wychowius exantorant, Georgium Chmielnicki, filium Bohdani illius,

vigesimum annum aetatis comptentem substituunt, ducem suum prodamant».



wypróbowany towarzysz walk i intryg starego Czehryskiego

hetmana, najbardziej nadawa si na opiekuna, przewodnika

i doradc dla zbyt modego nastpcy na urzdzie hetmaskim.

Nie przewidzia Chmielnicki, e zrczno polityczna Wyhow-
skiego pokrywaa charakter ambitny i przewrotny.

Nazajutrz prawie po mierci ojca rozpoczy si intrygi

osobiste przeciwko modemu hetmanowi, który, acz nie z wy-

boru jeszcze, ale tytularn wadz ju posiada, objt pozornie

bez adnej opozycyi^). W cichoci poczto doradza nowemu
hetmanowi, aeby tymczasowo zrzek si swego urzdu, który

wymaga dojrzaych lat i dobrego obznajomienia si ze sprawami

biecemi^). Byo duo prawdy w tych radach, ale za niemi

kryy si ambitne zamiary.

26 sierpnia— powiada Wasyl Kikin— zebraa si Starszyzna

kozacka z pisarzem Wyhowskim, obonym Nosaczem i innymi

na dworze Chmielnickiego, a z polecenia Kikina odczytano na

radzie warunki poddania si Bohdana Chmielnickiego Moskwie.

Starszyzna dzikowaa Carowi gono za to, e «Jego Carskie

Wieliczestwo nie tylko nie zmniejszy ich wolnoci, otrzyma-

nych od Królów polskich, lecz przeciwnie powikszy jeszcze.

»

Na t niby narad, niby uroczysto, wpuszczono na dziedziniec

tylko pewn ilo kozaków, poczem wrota zamknito — moe
dla uniknicia tumultu. Ale ju przedtem Starszyzna kozacka

zetkna si z wysacami moskiewskimi, a zetknicie si nie

byo wcale przyjazne. Jeli wierzy Jerliczowi, Moskwa gronie
przedkadaa swoje dezyderaty, dajc, aby Chmielnicki (Ju-

ryszko) wraz ze « skarbami* do stolicy na pokon przyjecha.

Podobno ju si wtedy obuchem dostao posom carskim i wrcz
im powiedzie miano: «ju Chmiel umar, który przysiga ca-

rowi, a z nim i przysiga umara^)*.

Po pewnym czasie wyszed Juras Chmielnicki ze wietlicy

i zwróci si do zebranych kozaków z podzikowaniem w imieniu

ojca za buaw hetmask, ukoni si na wszystkie strony

zwyczajem kozackim i buaw i buczuk na stole pooy, po-

^) Jerlicz: Latopisiec, t. II,* 5; z) Akty J. i Z. R.

') Ivietopis Samów. 27/1.

^) Jerlicz : ly a t o p i s i e c, t. II, 6.



czem, pokoniwszy si znowu, wróci do wietlicy. Za jego

przykadem Wyiowski podzikowa za pisarstwo, Nosacz za

urzd obonego. Nie trudno si byo domyli, e zanosi si
na kozack rewolucy paacow. Zebrani kozacy nie wiedzieli,

co si za kulisami dziao.

Scen powysz opisa bezimienny uczestnik.

lycaa tedy buawa hetmaska, a nikt nie mia jej ru-

szy, chocia nie brako z pewnoci ochotników. Asauowie
kilkakrotnie zapytywali kozaków zebranych, jak jest ich wola

w tym wzgldzie? Odpowied brzmiaa zawsze jednogonie:
ycz sobie, aby Juras Chmielnicki zosta hetmanem. Przy-

woano Chmielnickiego znowu i proszono, aby na miejscu ojca

urzd hetmaski sprawowa. Osobliwie pospolitacy (z pospo-

litych kozaków), czer kozacka, która si ywia i bogacia

wojnami ojca, gono wypowiadaa yczenie, aeby syn obj
po ojcu hetmaski urzd. Nie zasugi lub prawo modego
hetmanicza, ale pami na ojca i tradycye byy tu najsilniej-

szym impulsem. Przywoany Juryszko, ju przedtem zapev/ne

odpowiednio nastrojony, moe pod wpywem stanowiska i sów
goców moskiewskich, sta twardo wobec postanowienia,

zasaniajc si modoci, a zatem niezdolnoci do objcia

i sprawowania tak wielkiego urzdu i nieutulonym alem po

mierci ojca. Wobec stanowczoci, jak si zdawao, Juryszka,

szukano rozmaitych sposobów wyjcia. Radzono tedy, aby

Chmielnicki zatrzyma urzd hetmaski, ale sprawcami wojska

pozostali ci sami, którzy byli za ycia ojca tj., aeby Wyhowski
by jak dawniej pisarzem, Nosacz obonym, a Grzegorz Lenicki

sdzi — w myl starego Chmielnickiego, który yczy sobie,

aeby oni opiekowali si jego synem. Juras wyprasza si
usilnie od urzdu hetmaskiego. Wobec tego trzeba byo szu-

ka innego wyjcia. Dano czas jaki do namysu rezygnujcej

Starszynie.

Jakie odbyway si midzy nimi narady, w jaki sposób

wpywano na modego Chmielnickiego i czyj wpyw prze-

waa, — o tem nie mamy adnych pewnych wiadomoci.

W rod — powiada wiadek naoczny — znowu si zebraa

rada kozacka na dworze Chmielnickiego, na któr przyszli pu-



kownicy, setnicy i czer kozacka, ile si w dziedzicu zmieci
mogo i poczto znowu o hetmastwie radzi. Ale ju przed-

tem, na tajemnych naradach, zapady wnioski wród starszyzny

kozackiej, które teraz, jako niby powszechne yczenie koza-

ków, wyoniy si. Postanowiono tedy, aby znaki wojskowe

znajdoway si zawsze u Juryszka Chmielnickiego; w czasie

wojny, aeby je odbiera Wyhowski, a po ukoczeniu zwraca
tytularnemu modemu hetmanowi. By to pewnego rodzaju

kompromis bardzo wyranie zdajcy do tego, aeby faktyczn

wadz hetmask sprawowa Wyhowski. Zrczny pisarz zgo-

dzi si na to, «Szuka tylko dziury — mówi rubasznie pisarz

wspóczesny — aeby przez ni móg wie na urzd hetma-
ski*. ' Udajc przeto pokor wobec starszyzny i czerni kozac-

kiej, zwróci si do nich z zapytaniem o rad: — jak si ma
podpisywa na listach i uniwersaach w czasie sprawowania

zastpczego urzdu? W razie nieobecnoci hetmana zachodzi

bdzie nieraz potrzeba korespondowania w rónych sprawach,

niepodobna przeto w kadym wypadku odnosi si wprost do

Chmielnickiego, bdcego nieraz daleko od wojska — jakim

przeto ma si posugiwa tytuem przy pieczci wojskowej?

Odpowiedz na to bya ju obmylan, jak si zdaje, na tajem-

nych naradach. Zwolennicy Wyhowskiego mieli j ju w pogo-

towiu. Zaproponowano tedy, aeby si podpisywa: «Jan Wy-
howski pod ten czas Hetman Wojska Zaporoskiego ». Czer
kozacka, jako ludzie proci — powiada wiadek — nie poznali

si na podstpie i na tak formu zgodzili si^). Kikin, nie

bardzo oryentujcy si w finezyi tego wniosku i uchway, po-

wiada, okreliwszy wprzód warunki urzdowania Wyhow-
skiego, e postanowiono, aeby « Wyhowski pisa si hetma-

nem-) », chocia, cile rzecz biorc, otworzono mu tylko drog
do hetmastwa, a z charakteru wadzy móg nosi tytu tylko

Nakanego hetmana czyli zastpcy.

Niedugo trwaa ta umowa Wyhowskiego z Chmielnickiem.

Zapomnia on, e stary hetman, wykupiwszy go z niewoli ta-

^) Lietopi Samów. 27, 28.

'') Akty J. i Z. R. T. XI. 802.



tarskiej^), jego i krewnych jako wzbogaci, bo odebrawszy raz

klejnoty kozackie z rk Jurasia t. j. buaw i buticzuk, ju ich

nigdy nie zwróci, ale zatrzymawszy, pocz zaciga dragonów

i chorgwie polskie'^).

Mówilimy w innem miejscu^), e pod koniec ycia Bohdana

Chmielnickiego, na dworze Czehryskim pocz si tworzy

nastrój przycliylny Rzptej pod wpywem centralistyczn}xh za-

chcianek Moskwy. Nie bez porozumienia si zapewne ze

starym Chmielnickiem, Wyhowski w tych pertraktacyach bra

udzia i mia szczer ch, jak si póniej okazao przy

doprowadzeniu do skutku transakcyi moskiewskiej, wróci

do dawnego pana «na warunkach bardzo korzystnych dla

Kozaczyzny i Ukrainy wszystkiej*^): Ale Moskwa hojniejsz

bya od Rzptej, szczególnie gdy chodzio o zjednanie dla siebie

ludzi wpywowych. Nic przeto dziwnego, e znalaza zawsze

w obozie kozackim przychylnych sobie ludzi. Umia ich

jedna i Wyhowski, skoro nie bez wpywu starszyzny zosta

faktycznym zastpc modego hetmana.

Intrygi przeciwko Jurasiowi i jego hetmastwu rozpoczy
si jeszcze za ycia Bohdana Chmielnickiego; ojciec, zapewniwszy

do pewnego stopnia hetmastwo Jurasiowi, pragn za ycia

swego wprawi go w rzemiole wojennem. Naznaczywszy

przeto nakanym Hryka Lenickiego, wyprawi go przeciwko

Polakom i Tatarom, a przy boku jego posa Jurasia. Jako
zastpcy swemu (nakanemu hetmanowi) wrczy Lenickiemu
buaw i buczuk, odznaki godnoci hetmaskiej; po powrocie

kozaków z wyprawy, Lenicki, dowiedziawszy si, e stary

Chmielnicki bardzo chory i bliski mierci, buawy i buczuka
nie zwróci, majc zamiar, jak mniemano, urzd hetmaski

^) «Za jedn koby >, jak powiada Wieliczko.

') Lietopi Samo w. 2S/2.

^) Próby ugody z Rusi (Poselstwo Bieniewskiego). Od mierci

B. Chmielnickiego do ugody Hadziackiej, Lwów 1907.

*) Po za szczegóami, których teraz nie dotykamy, zawartych w Próbie
ugody, przychylny nastrój do Rzeptej stwierdza take Jerlicz (Latopisiec
II, 1), mówic, e «( Kozacy) niespodziewanie obrócili serce ku Panu Woy-
skiemu*. (wieo mianowanemu kasztelanowi Bieniewskiemu).



odda Wyhowskicmu. Oburzyo to Bohdana Chmielnickiego;

kaza obu przywoa do siebie i mierci ukara pragn.

W tym celu poleci przy sobie oku w kajdany Wyhowskiego,

naoywsz)^ je na rce i nogi, a niedawny faworyt klcza ze

schylon gow przed swoim dobroczyc i paka. Przemczy
si w kajdanach mao nie cay dzie, a gniew opuci srogiego

starca^). Moe sam, stojc przed sdem Boga, nie chcia by
zbyt surowym sdzi dla ludzi, którzy wiele lat dla jego

cliway pracowali.

Pokazao si jednak, e podejrzenia wzgldem Wyhowskiego

byy suszne. Dy on do zupenego hetmastwa i do usunicia

Juryszki, a sam pozostajc w cieniu, posugiwa si zawsze

przyjaciómi i zwolennikami. Zwoano tedy rad do Korsunia

i na tej radzie obrano hetmanem Wyhowskiego^'). W ten sposób

hetmastwo Juryszki stao si bezprzedmiotowem; nie mia do
silnej partyi, aeby tytuu i urzdu sv/ego broni. Zaporocy jako

reprezentanci Kozaczyzny i Wojska Zaporoskiego, uywajcy tego

tytuu pro honore, zaprotestowali. Nie bronili bynajmniej hetma-
stwa Juryszki, ale dali zwoania nowej rady kozackiej i wybrania

nowego Hetmana w^olnymi gosami — takiego, «któryby ca-

emu wojsku by miy» ^).

Dumny djak Amaz Iwanow proponowa Kijów dla zebrania

rady, Zaporocy opierali si, e za daleko od Czehrynia;

zgodzono si na Perejasaw. Zaporocy mocno oponowali

przeciwko Wyhowskiemu, utrzymujc, e «nie jest rodowity

kozak, e suy w wojsku polskiem, e z natury swojej

kozakom yczliwy nie jest, e ma on szlachciank wysokiego

rodu, cignie zatem do Polaków»*) W tym samym czasie

kiedy posowie zaporoscy konferowali w Moskwie, bawili

*) A k t y J. i Z. R. Tom VII. 1 89. Zeznania posaców zaporoskich

do Cara ze skarg na Wyhowskiego 23 listopada 1657 roku.

-) Akty J. i Z. R. Tom VII. 188 (jesie 1657). Z relacyi posów
zaporoskich w Moskwie. Szczegóy, jako nie odnoszce si do gównego
tematu, pomijam.

') Ibid. 188.

*) Akty J. i Z R. Tom. VII. 189. Szczfegóy ibid. 8tr. 191 i. rz. n.

Warunki (statje) Zaporoców z prob o zmian Wyhowskiego. Listopad 26

1657 r.
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tam take wysacy Wyhowskiego ze skarg, e niektórzy

awanturnicy wspólnie z Zaporocami szerz nienawi, niepokój

i wojn wzajemn. Car, aeby «rad i mio* zaprowadzi,

delegowa do Perejasawia Bohdana Matwijewicza Chitroho

z Towarzyszami, a Wyhowskiemu ze starszyzn kaza na t
rad jecha, nie wspominajc ani o Chmielnickim, ani o tem,

e ma si tam odby wybór hetmana, rodzaj weryfikacyi

a raczej potwierdzenia poprzedniego wyboru i).

Ostatecznie w Perejasawiu zosta ponownie wybrany

Wyhowski. Nie bdziemy wchodzili ani w szczegóy ani

w krytyk wyboru, ani tembardziej ledzili dalsz dziaalno
Wyhowskiego, gdy to wszystko nie jest tematem gównym
naszego opowiadania. Nie moglimy wszake tych kilku

rysów pomin ze wzgldu* na antagonizm jego, ukryty,

w stosunku do Juryszki Chmielnickiego. Zauway tylko

naley, e Wyhowski nie cieszy si sympaty szerokich kó
kozaków, zanadto górowa nad nimi zrcznoci dyplomatyczn,

rozumem, wyksztaceniem i szerszym horyzontem politycznym.

Wspóczesna jemu Kozaczyzna rozdrobniaa si w walkach,

sporach i zatargach wewntrznych, nie umiejc interesów

swoich materyalnych, czsto zbyt osobistych, podporzdkowa
interesowi publicznemu. Nie rozumieli si wzajemnie. Znaczna

cz starszyzny kozackiej, obliczajc ilo rubli i soboli, za-

pomiaa o ojczynie. Wydawaa si jej przeto «zdrad» ch
Wyhowskiego oderwania si od Moskwy, gdzie nie widzia

przyszoci ani dla narodu ruskiego ani dla Kozaczyzny. Std
cige donosy na niego do Moskwy, std v/ojna z Puszkarem

i ostateczne zwycistwo czerni kozackiej, pragncej upadku

Wyhowskiego. Ale to s sprawy póniejsze.

Kozaczyzna, wrogo dla niego usposobiona, miaa zawsze

w pogotowiu Juryszk Chmielnickiego. Siedzia on cicho.

Zdawa si by zupenie albo pod wpywem Wyhowskiego
i jego otoczenia, albo si lka zabiera gos samodzielnie.

Midzy Czehryniem a Moskw jedzili wysacy obu stron,

bd ze skargami wzajemnemi na siebie, bd z wyjanieniami,

^) Ibid. 194. Hramota carska do Wyhowskiego. T^istopad 1657



a o Juryszce ani sowa. Tylko Hryhor Lenicki odda
w Moskwie list od niego do Cara ze skarg na pukownika
Puszkara, zw^olennika Moskwy a nieprzyjaciela Wyhowskiego,

e majtnoci Jurkowie, zadnieprskie zapewne, zrujnowa, ludzi

i inwentarz zrabowa i prosi, aeby mu Car zwróci to

wszystko nakaza ^).

Tymczasem rozwój wypadków, zapocztkowanych przed

mierci Bohdana Chmielnickiego, zblia si ku kocowi i do

ostatecznego rozwizania, które zapowiadao si niekorzystnie

dla Moskwy. Wysano tedy Buhakow^a w kocu grudnia (1658)

dla zbadania stanu rzeczy na Ukrainie. W Moskwie szczczególn

uwag zwTacano na iemirycza, którego nazywano « Polakiem*

i lyUtrem*, starano si usidli Wyhowskiego, ale z obu

stron nie szczdzono sobie grzecznoci, przerywdanych ostremi

wymówkami-). Niemirycz z ostentacyjn etykiet pi stojc

zdrowie carskie-^'), ale mu to nie przeszkodzoo bra udzia

vf paktach Hadziackich. Wysacy moskiewscy w relacyach

swoich, oprócz wiadomoci pewnych, zbierali po drodze lub

w otoczeniu hetmana róne plotki kozackie, i rozmylne

wzajemne denuncyacye, które skrztnie notowano. Nie zawie-

ray one w sobie prawdy lub niedajc si wyowi odrobin,

ale byy niewtpliwie odbiciem nastroju panujcego w sferach

bd hetmaskich, bd nieprzyjaznych hetmanowi. Dragon

jaki opowiada, e Wyhowski obawia si majcych przyj
na Ukrain wojsk carskich, a z chwil pojaw^ienia si ich ma
zamiar zabra skarby Chmielnickiego i uciec z nimi do Polski.

Zanim to uczyni, chce doszcztnie wyrba wszystkich kozaków.

Juryszko Chmielnicki o tych zamiarach Wyhowskiego wiedzia

jakoby, a po wyjedzie Wyhowskiego pragn w Czehrynie

si zamkn^) — po co i dla czego? Tego dragon nie wyjawi.

^) Akt 3^ J. i z. R. Tom VII. st. 209. Nakaz Wasylowi Szeremet'

jew«wi i przesuchanie Levnickiego 6 kwietnia 1658,

-) Akty J. i Z. R. Tom VII str. 2b3. Statiejny spisek Buhakowa
grudzie 1658, stycze 1659.

^) Ibid 2b8, Nakaz Wasylowi Szermetjewowi.

•*) Akty J. i Z. R. Tom VII str. 213 i przesuchanie Lenickiego

6 kwietnia 1658.
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Po za plecami tych pogosek dojrzewaa i zbliaa si
klska Konotopska. Wyhowski by jeszcze wahajcy si
midzy Moskw a Rzpt. Moskwy obawia si, Polsce mao
ufa. Starszyzn prawie wszystk zdoa w^szake oburzy
przeciwko sobie, Zaporoa take zjedna nie potrafi, Moskwie

narazi si i powrót do aski carskiej mia prawie zupenie

zamknity. Wreszcie i Juryszka Climielniczenka narazi sobie,

»Niemniejsze std cotrahet odium — pisa Bieniewski w relacyi

do króla o pooeniu rzeczy na Ukrainie — Novissima jecha do

Hadziacza w kilka tysicy wykopywa skarby Chmielnickiego*

std i na Jerzego Chmielnickiego znacznie sobie zarobi nie-

przyjaii)«. Ju w kwietniu (1658) obiegay pogoski o usuniciu

z hetmastwa Wyhowskiego, a Stan. Potocki, hetman K.

pisa do Bieniewskiego, e «Wyhowski zdegradowany, e
suffectus in locum jego Chmielniczenko-)».

Juras, moe lepiej owiecony ni by wkrótce po mierci

ojca o ogólnem pooeniu i o tern, e si sta kozem ofiarnym

intrygi Wyhowskiego, a moe istotnie odczu wyrzdzon mu
zniewag przez usunicie z hetmastwa, próbowa rozpocz akcy
na wasn rk. Wysa tedy sug swego Brzuchowieckiego

na Zaporoe z prob o pomoc '^). Tam udawali si po sankcy
wszyscy pretendenci do buawy hetmaskiej. Nie znamy
szczegóów tego poselstwa, ale z póniejszego wystpienia

Juryszki mona wnosi, e im swoj kandydatur zaleca.

W tym samym czasie ju byy punkta umowy Hadziac-

kiej ostatecznie ustalone. Dla przebagania moe swego pu-

pila, Wyhowski w punktach podanych przez kozaków na Sejm

warszawski (w r. 1659 w kwietniu) instacyonowa take za Ju-

rasiem «aby chlebem by opatrzony »^). Ale kampania prze-

ciwko niemu ju si bya rozpocza, pomimo e Sejm, ratyfi-

kujc Ugod Hadziack, nie zapomnia Juryszki. Dyplomacya
nakazywaa go gaska. Sytuacya stawaa si przez chwil,

^) Pamiatniki izdawajemyje Kijew. Komissijeju.
Tom III, wydanie II 1898 str. 282 (1658).

2) Ibid. 294.

') Li et. Samów. 32/2 (1659).

*) Pamiatniki 1. et. III. str. 339.
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janiejsz. Zdawao i^, e wróci podany spokój na Ukrainie^

a Ru stajc si odrbn, a poniekd samodzieln czstk Rzptej^

bdzie moga rozwija si nadal spokojnie na drodze narodowej.

Nadano przeto na tym Sejmie klejnot szlachecki Juryszkowi^

a mnóstwo przywilejów szlacheckich i nada rozdano starszynie

kozackiej, dla yczliwego pochylenia jej ku Rzptej^). Ale po-

kazao si, e wucher kozacki nie mia w sobie zarodków prawo-

rzdnoci.

Jeszcze Wyhowski uywa tytuu hetmaskiego, kiedy nie-

które puki kozackie obray nowego hetmana — Bezpaego.

Moskwa nie uznawaa go wprawdzie oficyalnie, ale te i nie

wystpowaa na razie stanowczo, gdy znajc wzajemne intrygi

kozackie, nie bya pewn obietnic wiernoci Wyhowskiego, który

cigle gra podwójn rol: zbiera wojsko przeciwko Moskwie,

ale udzi j frazesami o wiernoci, a równoczenie stara si

^) Przytaczamy tu dosownie konstytucy z roku 1659, odnoszc si

do Juryszki : «Deklaracyaaski urodzonemujerzemu Chmiel-
nickiemu. Jako wszystko Wojsko Zaporoskie do aski i klemencyi naszej

przypucilimy, tak, nie pamitajc adnych uraz, urodzonego Jerzego Chmiel-

nickiego, potomka Bohdana Chmielnickiego, hetmana Zaporoskiego, w pro-

tekcy nasz bierzemy, a chcc go przychci do dzie rycerskich, tudzie

naszej i Rzp. usugi, klejnot szlachectwa polskiego onemu konferujemy, na

co i przywilej wydany utwierdzamy; nadto przy daninach przez nas ojcu jego

konferowanych onego zachowujemy i te przywileje, ojcu jego konferowane,

pro persona jego approbujemy, oprócz dóbr do Starostwa Czehryskiego na-

lecych*. (V o I u m i n a 1 e g u m t. IV, Pbg. 1 859 str. 630, f. 650). Oprócz

tego nastpia nobilitacya kozaków, wedug regestru od hetmana Zaporo-

skiego podanego ; aprobacya nadania Trechtymirowa; nadanie L u-

bomli i Baru Janowi Wyhowskiemu; nadanie Danielowi Wyhowskiemu*

Smiy, Konstantynowa, Bakli i Orowa cum adjacentiis prawem

dziedzicznem ; Tymonowi Nosaczowi konferowano dobra: Kapustn do-
lin, Derakowiec, Czerepowo,Hrehoremu Hulanickiemu,
Nosówk i Kisielówk w Woj-ie Czernichowskiem prawem lennem

;

Hiehoremu Wyhowskiemu S t e b 1 ó w prawem dziedzicznem
;
potwierdzono

szlachectwo Seweryna, Teodora i Stefana Sulimów; nobilitowano Samuela

Zarudnego, nadajc mu prawem dziedzicznem Szawlich yr Woj-ie Kijów.;

przypuszczono do klejnotu szlach. Hrehorego lyenickiego z nadaniem 1-

sz an y; nobilit. Zootarenk Zotarzewskiego ; Wereszczace nadano Kamionk,
Moszn i mnóstwo starszyzny kozackiej nobilitowano. (Volum. leg. t. IV,

302. 303. n. n. f. 647. n. n.)
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i Juryszka ile przeciw niej usposobi. Samo nazwisko Chmiel-

nickiego byo pewnego rodzaju sztandarem, symbolem nie

jakiejkolwiek idei politycznej bynajmniej, ale zaostrzonej nie-

nawici klasowej, w imi której zbogacia si starszyzna woj-

skowa i rozwydrzya si czer kozacka do ostatecznych granic

anarchii onierskiej. Wybierani, co kilka miesicy niekiedy,

coraz inni hetmani, puki kozackie, miasta — wszystko to wal-

czyo ze sob, jedni woajc Tatarów do pomocy, drudzy —
Moskw; jedni woali o carskich wojewodów, aeby jaki taki

ad w kraju utrzyma, drudzy, nie bez susznoci, widzieli w nich

nowy, nieznany kozakom system, grony dla przyszoci i na-

woywali do mordowania ich.

Wyhowski, nawizawszy stosunki z Rzpt, ju ujte

w pewn formu polityczn, rad by i Juryszk przecign
na swoj stron, nad którym zawsze wpywem górowa. Odby-

waa si tedy tajemna walka o nazwisko tego modzieca, po-

zbawionego znaczenia, wadzy, dowiadczenia i zdolnoci, sabej

woli i wahajcych si przekona. Pukownik Potawski Kiryo
Puszkarenko, nie bez prawdopodobiestwa, twierdzi, e Wy-
howski chcia wysa do króla Juryszk, moe na dwór, na

nauk, ale si hetmanicz wzbrania, natomiast chcia jecha
na Zaporoe^). Bya to wiadomo tem prawdopodobniej sza,

e Chmielniczenko, nie bez doradzców, komunikowa si ju
z Zaporoem i nie bez zych zamysów przeciw Wyhowskiemu.
Zanim jeszcze Wyhowski pocign pod Konotop z Hanem,
Juryszko poszed z Zaporocami na Krym, jakby chcia dy-

wersy Hanowi zrobi na korzy Moskwy, groc Tatarom,

e jeli Han pójdzie na Moskw, to Chmielnicki po raz drugi

na Krym wyruszy. Widocznie zasugiwa si Moskwie.'^)

W czasie zatargów hetmanika Chmielnickiego (getma-

niszka), Bezpaego i Puszkarów z Wyhowskim o hetmastwo,
jako te w czasie kampanii Konotopskiej, Juryszko nie sie-

dzia wprawdzie w Subotowie — jak informowali posowie

^) Akty J. i. i Z. R. T. VII. str. 283 Rasprosnyja rieczi Kirya i Marka
Puszkarenków 5. Maja 1659.

*) A r c h i w. min. i n o s t r. die. : Polskija dziea r. 1 659.
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Bezpaego bojarów w Moskwie — ale w akcyi wojennej prze-

ciw Moskwie udziau nie bra. Sposobic si do samodzielnego

wystpienia, stara si zjedna sobie Hana przeciwko Wyhow-
skiemu^).

Po bitwie pod Konotopem, gdzie Wyhowski odniós wietne
zwycistwo, ale bez adnych nastpstw militarnych i politycz-

nych, dawny kanclerz starego Chmiel ju wystpi bez ob-

sonek: 5 lipca, z taboru pod Putywlem, (1659) rozesa uni-

wersay do miast i puków, wzywajce do czenia si z nim
i do wybicia si z elaznej moskiewskiej niewoli'-^).

Nareszcie przysza pora do wystpienia na pole wojskowe

i polityczne Juryszki Chmielnickiego. Ju w czasie pobytu

jego w Subotowie mia nieco wojska przy sobie, ale stanow-

czego kroku nie przedsibra. Wpyw Wyhowskiego, a moe
i blask zwycistwa Konotopskiego tyle zdziaa mogy, e
Chmielniczenko ku stronie polskiej przychyla si. Odbywaa
si cicha, pena intryg walka o imi Chmielnickiego; kada
strona staraa si przycign go ku sobie. Tymofej Cieciura,

od niedawna pukownik Perejasawski, nie bez chci przypo-

dobania si Moskwie, podjudza j cigle przeciwko Wyhow-
skiemu i Juryszkowi. Wasyl Szeremetjew dobrze oryentowa
si w chaosie intryg kozackich, ju tedy na pocztku wrzenia

(1 659) pisa do Cara, opierajc si na listach Cieciury, e «Ju-

ryszko i pukownik! naszej strony (lewej) take wielkiemu

hosudarowi nie wierni », a «Juryszko, jeeli pod twoj rk
by nie zechce, — naley go zwalcza z broni w rku»-^).

Cieciura by tego zdania, e «Jurek Chmielnicki lackim duchem
przepojony, a za porad zych przyjació skania si ku tej

stronie co i Wyhowski»*). Radzi tedy z poród lewobrzenych

kozaków hetmana wybra i ruszy natychmiast na nieprzy-

jació Carskiego Wieliczestwa. Aeby wyjani sytuacy, pisa

do Juryszki z Perejasawia (4 wrzenia), zachcajc go do

^) Akty J. i Z. R. t. VII. Zeznania posów Bezpaego w ^Moskwie

(Sierpie, Wrzesie 1659) str. 298.

2) ibid. 301.

^) Akty J. i Z. R. t. VII. Relacye vSzeremetjewa, str. 308.

*) Ibid. 308, 309.
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wiernoci Carowi i straszc tern, e przyjació i zwolenników

nie ma, a pukownicy Anton i German aowali, jakoby, e mu
w Czehryniu, na uczcie u Wyliowskiego, szyi nie ucili i). Ju-

ryszko list zakomunikowa Wyhowskiemu, który odpisa Cie-

ciurze: «na mio Boga prosz ci, opamitaj si, i pomniej

na dusz swoj i nie chciej, aby krew na ni spadaa. Wiedz

o tem, e Jurka Chmielnickiego na swoj stron nie pocig-

niesz, bo jako zacnego ojca dobry syn, lepszy od starych ludzi

ma rozum i bdc ze mn w zgodzie, nie yczy sobie, aeby
krew ludzka si laa>-).

Mimo zwycistwa pod Konotopem, mimo wietnie dla

przyszoci Rusi i Kozaczyzny przeprowadzonej ugody Ha-

dziackiej, Wyhowski nie mia miru midzy Kozactwem. Z jednej

strony nie ma przeszkod bya polska kultura Wyhowskiego,

z któr nie mogli si pogodzi pukownicy i setnicy, wysunici

na czoo z szeregów prostego Kozactwa, z ludu; ich naogom
prostackim nie moga si podoba zbyt odrbna sfera towa-

rzyska hetmana, jego szlacheckie otoczenie i skala jego ycia.

Z drugiej strony dziaay hojne .podarunki Moskwy, któremi

umiaa sobie jedna przyjació. Za dowody przyjani otrzymali

Maksym (F^ilimonr>wicz), Protopop Niyski i Tymofej Cieciura

jako «aowanie* soboli po piset rubli i po piset zotych,

a Sirko soboli na trzysta rubli i dwiecie zotych^). Nie prze-

szkadzao to bynajmniej ani protopopowi Nizyskiemu, który

rycho awansowa, ani Cieciurze, ani Sirkowi dziaa prze-

ciwko Moskwie, przerzucajc si od Moskwy ku Rzptej

i odwrotnie.

Takie same wahajce si stanowisko zajmowa i Juryszko.

Ju na pocztku wrzenia kryy o nim pogoski e « publice

mia przysidz carowi moskiewskiemu poddastwo*) ». Nie byo
to jeszcze prawd, ale chwila stanowcza zbliaa si. Cieciura

*) Akty J. i z. R. t. VII. str. 309, List Wyhowskiego z d. 10 wrze-

nia 1659 z pod Hermanówki.
2) Ibid. 310.

^) Akty J. i Z. R., t. VII., str. 316. Ukaz Szeremefjesowi.

*) Pamiatniki etc, t. III. lyist obo. koron. x\ndrzeja Potockiego

do hetmana W. K. z obozu pod Kotelni, str. 367.
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marzc o lietmastwie dla siebie^), a protopop o episkopii,

przycignli na swoj stron Wasiut Zootarenk i kilku

innych; ci, korzystajc z nieobecnoci Wyhowskiego w Nizynie,

wyrnli garstk onierzy polskich, zamordowali pod Swi-

dowcami Niemirycza i ruszyli pod Perejasaw, aby si zbliy
ku granicy Rzptej, gdy spodziewano si wyboru nowego
hetmana. Wyhowski stan pod Bia cerkwi, pragnc skupi
wierne sobie puki*). Ale sympatye poczy si przychyla

stanowczo na stron Jurasia Chmielnickiego. Garstka wojska

polskiego wraz z Wyhowskim stana obozem pod Kotelni,

ale «ju mu posuszestwa nie oddawali* — pisze Samo-
widiece — bo mody Juras Chmielnicki wyszed z wojskiem,

do którego si przyczyli wszystkie puki z wociami i Sirko

z Zaporocami. Sta on pod Hermanówk, majc przy sobie

10 000 wojska. Pod naciskiem niezadowolonej czerni Wyhowski
musia zoy hetraastwo. Wypadek ten opisa szczegóowo

obony koronny Andrzej Potocki w relacyi do króla. Z chwil
kiedy .si wszcza przeciwko niemu akcya na Zadnieprzu przez

Cieciur i innych, Potocki stara si zatrzyma Wyhowskiego
przy sobie, aby zapobiedz moliwoci przerzucenia si Starszyzny

kozackiej do Turcyi lub Hana. Pragnc uspokoi bunty kozackie,

Wyhowski zwoa rad czernick pod Hermanówk, gdzie si
stawi i kaza czyta przywileje, nadane wojsku przez króla,

zapewne byy to punktacye hadzlackie. Ale czer kozacka naj-

mniej bya przysposobiona do zrozumienia znaczenia tej ugody.

Zwolennicy soboli i rubli napadli na Wyhowskiego tak ostro,

e ledv/ie zasonity przez towarzystwo cao umkn zdoa.
Poczem cofn si na Rutek do obozu Potockiego, wziwszy
asekuracy na pimie i przysig od Jerzego Chmielnickiego,

e przeciw niemu nic poczyna nie bdzie. Ale nie miay
adnego znaczenia te wszystkie przysigi i pisemne asekuracy.

Kozacy namawiali Juryszk, aby ku nim jecha. Chmielnicki

niby nie chcia, zasaniajc si tem, e do Subotowa jedzie,

wyjecha — i nawróci do kozaków.

^)Lietopi Samów., str. 32.

')Ivietopi Samów., str. 33.
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Wojsko kozackie, stanwszy na Uzieniu pod Bia cerkwi,

przysao posów do obonego koronnego z prob, aby perswa-

dowa Wyhowskiemu, aby na radzie urzd hetmaski zoy.
Gdy to nie odnioso skutku, przysali po raz wtóry Lizohuba,

pukownika Kaniowskiego i Hryka Lenickiego Mirliorodz-

kiego z prob do Wyhowskiego, aby przez nich buaw
i buczuk odesa do wojska, a do Potockiego o interwencye.

Po dugich perswazyach zdecydowa si jednak Wyhowski na

ten krok z warunkiem, jeli wojsko zaporoskie trwa bdzie

w wiernoci Królowi i Rzptej. Bez tego warunku urzdu
hetmaskiego zoy nie chcia. Gdy otrzyma przeto porczenie

od posów kozackich, e si na to godz, odesa wraz z nimi

przez brata swego rodzonego, Daniela, buczuk i buaw. Mao
mieli na to nadziei Kozacy, aby Wyhowski dobrowolnie ustpi.

Wojsko przeto wyruszyo przeciwko obonemu koron., aby

zrzeczenie si Wyhowskiego poniekd wymusi si i od obozu

polskiego zatrzymao si w mili. A tymczasem posowie ko-

zaccy wracali z dobr nowin. Obozny koronny stawi tylko

trzy warunki: aby wojsko kozackie przysigo wierno Rzptej

i poddastwo, aby szlachta bya reindukowana do dóbr swoich

i aby zastaw dali z pukowników, e Wyhowska, ona het-

mana, jako te zaoga polska z Czehryna bd wolno puszczeni.

Kozacy przysta na to z pocztku nie chcieli i dopiero na

zapewnienie Karczewskiego, posa obonego koronnego, e
w^ojsko polskie nie opuci wiernego sugi Rzptej, zgodzili si.

Pokazao si jednak, e bya to zgoda faszywa. Gdy tedy,

w^yjechawszy do taboru. Karczewski odda buaw i buczuk,

natychmiast rada czernicka wrczya je Juryszce. Chmielnicki,

przyjwsz}^ je, pyta si, kogo chc mie za pana, Króla czy

Cara moskiewskiego. Wszyscy jednogonie krzyknli, star-

szyzna i czer kozacka, e chc wróci do Króla JMC-i, jako

do przyrodzonego pana.

Jeli w tem bya czstka szczeroci, a nie obawy rozprawy

ornej z wojskiem Rzptej, to niech kozaków nie tyle zwracaa

si przeciw Rzptej ile osobicie przeciw Wyhowskiemu. Nastpnie

przyrzeczone jak najrychlej wypuci z Czehrynia on W^y-

howskiego i garstk polskich onierzy, co za do pozwolenia «



Juras Chmielnicki

wedug rysunku z kroniki Wieliczka.
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powrotu szlachcie do dóbr swoich «pro mor suo na dalszy

czas odoyli, a exekucya chyba na sdny dzie bdzie* — pisa

Potocki. Na zakadników przysali Nosacza, Hulanickiego,

pukownika Niyskiego i Doroszenk, puków. Przyuckiego,

którzy upewnili Potockiego «o nieodmiennej statecznoci wojska

zaporoskiego*.

Pomimo zapewnie posów kozackich, z rozmów ich oka-

zao si, e Hulanicki mia wprawdzie jecha na Zadnieprze,

aeby stronnictwo polskie formowa, ale «wszystko Zadnieprze

mocno przy Caru moskiewskim stoi», a Sirko, ataman Koszowy,

hojnie obdarowany przez Cara, na wasn rk, wyszedszy

z Zaporoa, próbowa zdobywa Czehry^). Suszn robi uwag
Potocki, e Kozacy szukaj tylko przyczyny oderwania si od

Rzptej, a nawet gdyby chcieli by wiernymi, nie w stanie

bd przeciwi si Moskwie i Zadnieprzu.

Wyhowski take widzia dobrze, na co si zanosi i prosi

o posiki z pod Kotelni. Usprawiedliwiajc zoenie buawy
niechci wywoania tumultów, dawa do zrozumienia, e nie

naley zbytnio ufa pokorze kozaków, bo to « naród nie na-

wyky do dotrzymywania przysigi^)*.

Po wyborze Juryszki hetmanem wnet si karta sympatyi

i obietnic odwrócia, chocia gra jeszcze rol wiernego sugi

Rzptej. Z pod Fastowa wysa list do Króla (4 wrzenia 1659

r.), zawiadamiajc, «e dla wielu przyczyn Wojsko Zaporoskie

Jana Wyhowskiego, Wojewod Kijowskiego, od urzdu het-

mana oddalio, jego natomiast wybierajc*. « Zostawszy na

tym urzdzie — pisa — wierno poddastwa ze wszystkiem

Wojskiem J. K. M. Zaporoskiem oddajemy, kontentujc si z na-

danych przywilejami Wojsku Zaporoskiemu wolnoci i swobód »;

usprawiedliwia si, e zamieszanie i krwi przelanie, które si
stao za Dnieprem — stao si nie z jego przyczyny i obiecy-

wa swawol kozack uskromi, a winnych na gardle skara.

^) Pamiatniki etc, t. III., str. 375. Relacya Królowi Obonego
kor. o pooeniu sprawy w Ukrainie 7 padz. 1659.

2) Ibid. str. 377.

'j Pamiatniki e.c, t. III., str. 371 I,ist Wyhowskiego do Króla

z d 2b wrzenia 1659.

2
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Zastrzega si, aby Król «udawcom» wiary nie dawa, a ko-

zaków wraz z Hetmanem mia za wiernyci poddanycli. I pod-

pisa si tytuem: «Hetman Wojsk W. K. M. Zaporoskicli*^).

Wyhowski ze swej strony zawiadomi o tem, co si stao,

Wojewod Kijowskiego, owiadczajc, e urzd nie wczeniej

zda w rce Cimielnickiego, a obieca, e Królowi i Rzptej

wierny bdzie. Z wiadomoci t wysa Lewka I^eliowczenk,

asawu pukowego Biaocerkiewskiego, czowieka, jak zapewnia
«próbatae virtutis > ^).

Wyhowski mia na zamku Czecliryskim, gdzie pozostawaa

jego ona, zaog sobie oddan; zamek przeto by w fakty cz-

nem jego posiadaniu. Niewtpliwie mia zamiar on i syna

stamtd wydosta, nie ufajc obietnicom Juryszki, gdy nowy
Hetman, wracajc z nad Rusawy, wraz z Sirkiera obieg Czehry*).

«Za przewodem i pobudk innych — pisa Jerlicz —
zamku Czehryskiego tydzie dostawa szturmem, w którym

ona Wyhowskiego zamkna si bya, majc przy sobie czo-

wieka rónego, Niemców jako i Polaków, 400». «Nie mogc
od ma otrzyma pomocy i^ ratunku, podda si musiaa.

Niemców a take Starszyzn Moskwie oddano, której te po-

suszestwo przysigli ». on Wyhowskiego, wbrew przyrze-

czeniu, kozacy z zamku Czehryskiego zabrali do Subotowa,

a skarby poakowali — jako nabyte byy, tak te i poszy*^).

W^iadomo Jerlicza o tyle uzupeni naley, e Wyhowski,

ufajc Kozakom i Juryszce, jeszcze przed obleniem Czehrynia

do ony si przedosta. Nie móg jednak nawale kozackiej

oprze si: sam zdoa umkn na koniu v/ jednej sukmanie,

ale ony uratowa nie móg^).

^) Biblioteka Czartoryskich, Codex nr. 402 str. 311. List

^o Króla z pod Fastowa.

') Biblioteka Czar tor j-^skich, Codex nr. 402 str. 331. List

do Wojewody Kraków, z pod Kotelni, d. 29 wrzenia 1659.

^) Sbornik listopisiej. Kijów 1886. Lietopisie i iii opi-

sanie etc. str. 1 9.

*) Jerlicz, L a t o p i s i c e T. II, 36. Midzy iunemi pisze, e Czehry

posiada 600 dzia i 400 beczek prochu — rzecz mao prawdopodobna.

*) Parni at. III, 399. List do Króla 11 grudnia 1659.
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Moskwa ledzia pilnie zdaleka wszystkie ruchy kozaków

w Ukrainie Kijowskiej, i w samym obozie kozackim miaa
przychylnych sobie ludzi ^). Majc w pogotowiu Bezpaego

na Zadnieprzu contra Wyhowskiemu, nie spuszczaa z wido-

ku wypadków, jakie si dziay na stronie Czehryskiej. Jak-

kolwiek nie mona byo odmówi Jerzemu Chmielnickiemu

prawowitoci wyboru, nie moga go uzna Moskwa bez swojej

aprobaty, aeby mu nada rzeczywisty tytu Hetmana obu

poów Ukrainy, a w ten sposób nowo obranego Hetmana pod

swoj pocign dependency. Tymofej Cieciura radzi, aeby
Car natychmiast z wojskiem na Ukrain wyruszy, a Chmiel-

nickiego i pukowników prawobrzenych zawiadomi, aeby
pospieszali do Perejasawia, gdzie, po wyborze wiernego Carowi

Hetmana, miano natychmiast wystpi przeciwko Rzeczypo-

spolitej ^).

Zdaje si, e tej rady usuchano w Moskwie, a dobra rada

jiie zostaa bez nagrody.

W sam dzie prawie wyboru Juryszki Hetmanem, Ksie
Trubecki z rati wystpi z Putywla, a 27 wrzenia s. s.

ju by pod Perejasawiem, witany przez czer i kozaków

z oznakami wielkiej radoci. Na drugi dzie Trubecki wysa
kramot do Jurka Chmielnickiego, zachcajc go do wiernej

suby Carowi i o skonienie do przysigi wiernoci Moskwie
puków Kijowskiej Ukrainy. Równoczenie rozesa hramoty

do Starszyzny i czerni, namawiajc do wiernoci Carowi i za-

rczajc, e «prawa i wolno* ich bd zachowane. Przeko-

nawszy si, jak byy elastyczne i niewyrane pojcia *praw

i wolnoci* u kozaków, chtnie i zawsze posugiwa si tym
•gólnikiem, aby go po swojemu tumaczy i modyfikowa.

Chmielnicki znalaz si na rozdrou. Ledwie jedn przy-

sig zoy, ju go przeciwna strona, w wojnie bdca
z Rzpt, zachcaa do drugiej.

W otoczeniu najbliszem Juryszki byy wród Starszy-

any sympatye ku Moskwie, hojnie podsycane sobolami i ru-

^ Akty J. i Z. R. T. VII, str. 307. Otpiska Wasyla Szeremefjewa

do Cara. Wrz-esie 1659.

2) Ibid. 308.

2*
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blanii. Chmielnicki, czowiek bez przekona i woli, da si^

kierow^a w t lub inn stron. Nie wiemy, jakie cieray si
prdy na dworze Czehryskini, do e Chmielnicki, w myl
Trubeckiego, zbli5^ si do Moskwy.

I-go padziernika s. s. wysa deputacy do Trubeckiego

do Perejasawia od siebie i wszystkich pukowników. Na
czele deputacyi sta Piotr Doroszenko i kilku setników. Do-

roszenko owiadczy Trubeckiemu, e Chmielnicki i wojsko

rade byoby pozosta nadal pod mocn rk Cara, gdyby im

Car porczy 'dawn wolno i przywileje*. Trubecki oczy-

wicie chtnie si na to zgodzi, zapraszajc Chmielnickiego

do Perejasawia. W zamian za t propozycy, Chmielnicki

zaprasza Trubeckiego do Trechtymirowa, a równoczenie po-

sacy przywieli propozycy kozackie, czyli warunki poddania

si. Zawieray si one w 14 punktach. Chmielnicki da
imieniem Wojska Zaporoskiego — takim tytuem posugiwali

si Hetmani kozaccy, czsto nie pytajc wcale, co myli i czego

sobie yczy Zaporoe, — aeby, oprócz Kijowa nigdzie nie

byo Wojewodów Carskich, a wojska moskiewskie, jeli przyjd

na pomoc kozakom, aby byy pod wadz Hetmanów; Car

riie bdzie otrzymywa od Wojska Zaporoskiego adnych listów

bez wiadomoci Hetmana, Starszyzny i bez pieczci wojskowej;

Hetman ma by jeden dla obu poów Ukrainy; aeby Starszy-

zna i czer obierali Hetmana wolnymi gosami wspólnie,

a, oprócz wojskowych, adni inni ludzie przy wyborach nie

uczestniczyli. Po wyborach maj si uda posowie kozaccy

z zawiadomieniem do Moskwy, a Car nie moe odmówi swego

zatwierdzenia. Wolno Hetmanowi przyjmowa posów cudzo-

ziemskich, a do Moskwy odsya tylko kopie z otrzymanych listów.

Przy zawieraniu pokoju z pastwami ssiedniemi, a szczególnie

z Polakami, Tatarami i Szwedami, aby uczestniczyli Komisarze

kozaccy z prawem wolnego gosu; aeby duchowiestwo mao-
rosyjskie byo pod wadz Patryarchy Konstantynopol skiego,

j

a wybory wadz duchownych aby odbyway si wolno, bez

nacisku i przymusu. Wreszcie — aeby kademu wolno byo
zakada szkoy i monastery^).

*) Soowjow: Ist. Rossii. T. XI. 1891 str. 65.
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Odoywszy na razie spraw warunków poddania, trakto-

wano przedewszystkiem o przyjazd Juryszki do Perejasawia.

Liczono na ustpstwa. Zgodzono si wreszcie na atamanów:
Andrzej Wasylewicz Buturlin mia przyjeclia do Czehrynia,

a Chmielnicki do Perejasawia. Tak krucha bya wiara

w szczero obu stron. 9 padziernika s. s. odbya si ta zamiana
równoczenie. Z Chmielnickim przybyli do Perejasawia dnia

9 padziernika s. s, sdzia Iwan Krawczenko, asawu Iwan Ko-
walewski, pukownicy — Czerkaski Andrzej Odyniec, Kaniowski
Iwan Lizohub, Korsuski Jaków Petrenko, Przyucki Piotr

Doroszenko, Kalnicki Iwan Sirko, przytern z kadego puku
Setnicy i kozacy. Trubecki powita Chmielnickiego obmy-
lanem pochlebstwem, jak gdyby nic nie wiedzia o wyborach
na Rusawie. «Wiadomo — powiada — wielkiemu Hosuda-
rowi, e ty jemu suysz i z adn zdrad nie czysz si, za

twoj sub Car ciebie wynagradza i pochwala miociwie.
Trzeba aeby i nadal wiernie suy, jak i twój ojciec carowi

suy». Chmielnicki wraz z Starszyzn «uderzy czoem*,
proszc, aeby Car przebaczy mu winy, gdy do zdrady przy-

musi ich Iwaszko Wyhowski. Trubecki owiadczy, e Car

przebacza im i poleca wybra Hetmana i omówi z nim wa-
ruMki — statje.

W kilka dni potem (15 padziernika s. s.) zjechali do Pe-

rejasawia Wasyl Szeremetjew, Grzegorz Romodanowski, na-

kany hetman Bezpay i lewobrzena Starszyzna Trubecki

pokaza Chmielnickiemu swój list uwierzytelniajcy od Cara

i przeczyta «statje» Bohdana. Starszyzna daa odczytania

artykuów na radzie, przed wojskiem. Zanim si rada odbya,
Trubecki zakomunikowa niemi wiadomo, e Car nakaza,

aeby Wojewodowie byli w Nowogrodzie Siewierskim, Czerni-

howie, Starodubie i Poczepie, bo te miasta od dawna nale
do Moskwy. Starszyzna tumaczya Trubeckiemu, e kozacy

maj tam swoje osiadoci, e Starodub, Nowogród i Poczep

nale do puku Niyskiego, a Czernihów ma wasny puk,
e przez wprowadzenie Wojewodów byyby przeto i «wolnoci»

kozackie naruszone. Ale opozycya bya wykluczona. Kozacy,

spostrzegszy si, e wpadli w puapk, z której wyjcia nie
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byo, prosili, aeby na radzie o tern nie mówi w celu uniknicia

niepokojów^). Takiemi metodami Starszyzna czsto posu-

giwaa si.

1 7 padziernika s. s. przystpiono do wyboru hetmana.

Wybory odbyy si pod opiek wojsk moskiewskich, stojcych

w polu. Zakoczenie komedyi wyboru byo ju z góry posta-

nowione, hetmanem dla obubrzenej Ukrainy by wybrany

Juryszko Chmielnicki. Kozacy gadali, co chcieli, a Moskwa,

jakby nie syszc tego, robia swoje.

Widzielimy, e Doroszenko przywióz do Perejasawia

14 artykuów. Zdawaoby si, e one bd tworzyy dyrektyw i

do ukadów. Stao si zupenie co innego. Na radzie odczytano

nowe artykuy, wedug których hetman z wojskiem powinien

by zawsze gotów do carskiej suby; adnym obietnicoitt

polskim nie wierzy, ani te wieciom szerzonym na niekorzy
Moskwy, tych za, którzyby je szerzyli — mierci kara,

a o wszelkich wichrzycielach Carowi donosi. Bez ukazu car-

skiego na adn wojn nie chodzi ani te nikomu nie po-

maga, aby si wojsko zaporoskie nie uszczuplao, kadej^
za, ktoby wojn wszczyna, mierci kara. Wojewodowie carscy

maj stale przebywa z w^ojskiem w Perajasawiu, Niynie,

Czernihowie, Bracawiu, Humaniu, dla obrony od nieprzyjació;

prawa i w^olnoci kozackie nie maj by przez Wojewodów
naruszane. W Perejasawiu i Niynie Wojewodowie maj
ywi si sami, w Kijowie za, Czernihowie i Bracawiu
bd korzysta z tych poborów, z jakich korzystali dawmiej

polscy Wojewodowie, innych za poborów ciga nie

maj. Patni ludzie moskiewscy w domach regestrowych koza-

ków stacyi wybiera nie maj ani podwód, lecz stawa na

dworach innych mieszkaców, po wsiach i miastach. Reg^e-

strowi kozacy maj prawo trzyma i sprzedawa wino, wódk,
piwo i miód beczkami, gdzie zechc, a miód i gorzak tylkr

garncami, gdyby za kto sprzedawa wódk kwartami, ma by
karany. W miastach i miasteczkach biaoruskich kozacy mie

maj mie stacyi, aby unikn zamieszek z ludnoci. Jeeli

1) Soowjow: Ist. Russi. T. XI., 65.
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lietman dopuci si jakiej zbrodni, wojsko nie moe go zmieni

bez carskiego ukazu; Hosudar wedug praw wojskowych spraw
jego zbada i podug obyczaju kozackiego ukarze; take i hetman

bez rady pukowników i czerni nie ma prawa nikogo ze Star-

szyzny stanowi, tych tylko, kogo kozacy ze swego puku
mie zapragn. Hetmanowi przysuguje prawo niezdatnych

pukowników ze stanowiska usuwa. Na wysze urzdy
kozackie nie wybiera ani inorodców ani te ludzi innej

religii oprócz prawosawnej; gdy oni szerz tylko niepokoje

w wojsku i uciskaj kozaków poborami. Zdrajc Iwaszka

Wyhowskiego, on jego i dzieci, brata jego Daniela, jako te
innych Wyhowskich, którzy s w wojsku, wyda Carskiemu

Wieliczestwu i na przyszo Wyhowskici do wojska nie

przyjmowa. Doradzców Wyhowskiego, Griszk Hulanickiego,

Griszk Lenickiego, Samoszk Bogdanowa, Antoszk danowa,
Germana i :^obod ani do rady wojskowej ani do spraw ta-

jemnych wojska nie dopuszcza. Hetman z kadej strony Dnieprtt

osobno ma mie sdziego, asawu i pisarza. Pukowników
i Starszyzny hetman nie ma prawa kara mierci, jak to

uczyni Wyhowski, bez obecnoci na sdzie carskiego delegata.

Wzitych z obu stron do niewoli onierzy uwalnia si. Ko-

zacy natychmiast maj odesa do Kijowa znamiona, dziaa,

jakote wielkie dziao, wzite pod Konotopem. Ze Stareg©

Bychowa zaog kozack wyprowadzi. Zbiegych do wojska

wocian wyda i nigdy nie przyjmowa.
Tak wyglday «prawa i wolnoci » kozackie wedug inter-

pretacyi bojaróv/ moskiewskich.

Po wysuchaniu powyszych artykuów Rada postanowia:

«ma by tak, jak napisano, a poprzednich 14 artykuów, przy-

sanych od Chmielnickiego i Starszyzny przez Doroszemk
odrzuca si^)».

Artyku}^ przyjte miay wybitn ch przypodobania si
czerni i Starszynie, a osabienia wadzy hetmaskiej. Naj-

bliszem nastpstwem tego bya anarchia wojskowa, a zatem

^) Powyej cytowane artykuy, przyjte na radzie, u Solowjowa H i-

storya Rosyi, t. XT., str. 66, 67.
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osabienie i zachwianie powagi tej jedynej instytucyi, jak
byo wojsko, majcej jakie takie aspiracye narodowe. Nie

majc nad sob jednoci wadzy, Starszyzna kozacka przerzucaa

si od Moskwy do Rzptej, Tatarów lub Turków albo odwrotnie.

Po tej radzie, na której obrano Chmielnickiego hetmanem,
potwierdzajc niejako hetmastwo prawobrzenej Ukrainy,

wszyscy udali si do cerkwi i zoyli przysig wiernoci,

a odczytane statje wpisano do ksigi. Po uczcie u Trubeckiego

i wiwatach z dzia, podpisano je wasnorcznie. Pokazao si,

e wród najwyszych dygnitarzy kozackich, nie umieli pisa:

oboiny Nosacz, sdziowie Bezpay, kandydat na hetmana
i nakany Krawczenko, asawuowie Kowalewski i Czebofkow,

pukownicy: czerkaski Odyniec, kaniowski Lizohub, korsuski

Petrenko, perejasawski Cieciura, kalnicki Sirko, mirhorodzki

Pawe Aposto, ubieski Zasadko, pryucki Tereszczenko, ni-

yski Zootarenko. Za nieobecnych na radzie podpisa si
Juryszko Chmielnicki. «Statje» powysze wydrukowano w Ki-

jowie i rozesano do wszystkicli puków. 21 padziernika

opuci Perejasaw Chmielnicki, a 26 t. m. knia Trubecki,

wiozc ze sob Wyhowskich — Dania, Wasyla, Jerzego

i Eljasza. Trzej ostatni wysani byli podobno na Sybir, Danio,

ten sam, który niefortunnie osadza Kijów ^), na spytkach ycie

zakoczy.

Wadze polskie mao co wiedziay o tem, co si dziao

zarówno w Czehrynie, na dworze Chmielnickiego jak i na

Zadnieprzu. Przez Wyhowskiego, który mia jeszcze poród
kozaków przyjació i konfidentów, dowiadywano si, jak rzeczy

stay w wojsku zaporoskim. Z Wyhowskim trzyma jeszcze

Iwan Mazepa, dawny pokojowy Jana Kazimierza dworzanin.

Przez niego te Wyhowski zawiadamia Króla o pogoskach,

^jakoby nowoobrany hetman kozacki z reszt kozaków do

moskiewskiej wcale ju przystali protekcyi*)*. W kilka dni

potem, wiadomo t potwierdzi ze szczegóami obony kor.

w relacyi Królowi. Juras Chmielnicki chcia zoy przysig

^) Szczegóy do osady Kijowa: Otpiska W. Szeremetjewa ob
o sadie Kijewa. 1658, wrzesie. (Akty J. i Z. R. T. XI., str. 253).

^) Pa mi a t ni ki etc. Tom III, str. 380, 10/20 padziernika 1659.
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na wierno i poddastwo Carowi w Trechtymirowie, gdzie

w Monasterze chwilowo przebywa. Ale, wysany przez

ksicia Trubeckiego Andrzej Wasylewicz Buturlin, owiadczy
Chmielnickiemu, i adn miar na to nie zgadza sie, lecz da
aby jecha do Trubeckiego i Dohorubiego do Perejasawia

i tam przed nimi przysig Carowi zoy. Na czem przysiga

stana, na razie Potocki nie wiedzia, pogoska jednak bya,

e kozacy mieli da, aby w^ojska moskiewskie w gb Ukrainy

nie wchodziy^), Przypuszcza, e kozacy od Rzptej bd
wymagali, aeby Horyni nie przekraczano, w ten sposób

wyodrbniaby si Ukraina bodaj terytoryalnie i czasowo, co

byoby moe w myl aspiracyi kozackich. Chodziy take pogoski,

e z Juraiem do Perejasawia nie pojechali ani pukownik
Biaocerkiewski ani Humaski-Bohun, stojc po stronie Króla

i Rzptej. Byy to wszake, jak widzielimy, nie decyzye

stanowcze, ale raczej nieuchwytne fantazye kozackie, balansujce

Midzy butnemi chciami, a sualcz pokor, która pod

wpywem innego podmuchu znowu si w but przeobraaa.

Próbowa Potocki przy pomocy innych «uformowa jakiekolwiek

partito z wiernych Rzptej », ale dodawa, e «to nic nie

jest: tych ludzi adna na wiecie rzecz nie poprowadzi ad

rectam rationem i do poddastwa WKM-ci, tylko jedna vis et

potentia armorum. Jeeliby im Moskwy nie stao,
przysigam Bogu, najjaniejszy miociwy Królu,
e si jeszcze do Turków przedadz^)*. Nie dugo
trzeba byo czeka na niezadowolenie kozaków z Moskwy
i udanie si pod protekcy Turcyi.

Szeremet^jew za zasugi w nawróceniu Chmielnickiego

przez Striapczego Kirya Jakowlewa otrzyma osobny ukaz

nader dla niego pochlebny i zaszczytny: Jakowlew mia
imieniem carskiem zapyta o zdrowie « wiernego, prawdziwego,

posusznego i przy pomocy boej odwanego i nieustraszonego

onierza boego bojaryna i wojewod, Wasyla Borysowicza

^) Ibid. 382; Lietopis Samów, 33.

*) Pamiatniki etc. Tom III, relacya Potockiego Królowi z obozu

pod Kotelni 25 padziernika 1659.
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Szeremefjewa^). Oprócz instrukcyi, dotyczcych wojny i spraw

wojennych, Car nie opuszcza z widoku moliwoci nowej

zmiany kozackiego frontu, znajc ich niestao. Poleca tedy

bojarzynowi pilne ledzenie, aeby Bieniewski z Juryszk nie

styka si, a gdyby si pokaza kaza go uwizi. Juryszk
gaskano, «mie go w poszanowaniu, w honorze i w mioci*,
— pisa Car — a Bieniewski, gdyby do Czehrynia zjecha,

niech go uwizi i do Kijowa wojewodzie przyle^).

Chmielnicki usadowiwszy si w Czehrynie podda si
zupenie wpywowi Moskwy, która widzc sabo Rzptej

i nieudolno jej zupen zdecydowaa si na rozpoczcie kampanii

zim, majc v/ojska swoje zgromadzone midzy Perejasawem

a Kijowem. Wasyl Szeremefjew 4 listopada wyruszy przeciwka

Wyhowskiemu i Potockiemu, o czem sam zawiadomi Cara,

ale niezbyt si spieszy. Prawie w tym czasie kiedy Chmielnicki

do Czehrynia wróci, Szeremefjew rozpocz akcy zaczepa

przeciwko Wyhow^skiemu^), który Króla i Potockiego o spotkani*

si z Szeremetem pod Chmielnikiem zawiadomi. Rozzuchwa-

lenie si Moskwy i kozaków przypisywa brakowi pomocy
ze strony Rzptej; zamiast wojska miewa tylko obietnice.

A tymczasem Szeremefjew kroczy dalej, gbiej we wntrze
pastwa. Chmielnicki tylko dotychczas cicho siedzia, ale aiu

Moskwa siedzie nie pozwolia.

Wyhowski z garstk swoich kozaków sta obozem p%4.

Chmielnikiem (2/12 listop. 1659), niespodziewajc si rychej*

nastpienia Szeremeta. Tymczasem wojewoda kijowski, po-

krciwszy si okoo Baru i Midzyboa, podstpi pod Chmielnik.

Jakkolwiek Wyhowski chwali si, e «da odpór nieprzy-

jacielowi », ale ostatecznie cofn si musia pod Dubno. Oblejili

te Moskale Bar i Midzybó nie bez skutku. Uskara si

Wyhowski przed Królem i kanclerzem na brak posików ze

^) Akty J. i z. R. Tom VII, ukaz Szeremefjewowi 14—24 grudni*

1659, 316.

"^) Ibid. 3 i 7.

') Pamiat. Tom III. Wyhowski do Króla 11 grudnia 1659 str

399, 401. Szczegóy do tej kampanii, która gównie Wykowskiego dotyczy,

Jericza Tom II str. 35 i n. n.
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strony polskiej i na udzenie go obietnicami^ co miao te

nastpstwa, e w oczekiwaniu posików, nie móg si planowo

wasnemi siami broni. Najwicej go bolao to, e Juryszko

Czehryn oblega, gdzie bya ona jego z synem zamknita, a on

sam ^umknwszy w jednej sukmanie*, aeby jej nie pomoc
— nie tylko nic nie móg poytecznego uczyni, ale si jeszcze

musia opdza Moskwie — bez skutku. Ostrzega tylko Króla,

e Juryszko na wiosenn por przeciwko Rzptej wybiera si^).

Poddanie si Jurasia Chmielnickiego Moskwie nie by«
liynajmniej aktem jego woli i wiadomoci, ale z jednej strony,

gównie ze strony czerni, byo pewnego rodzaju protestera

przeciwko nielubianemu Wyhowskiemu, a z drugiej nastpstwem
intryg starszyzny, która wolaa na czele swoim mie niedo-

wiadczonego modzieniaszka i kierowa nim wedug swojej

woli ni czowieka wiadomego celu, patrzcego w przyszo
Ukrainy i politycznie mylcego, jakim by niewtpliwie

Wyhowski.

Warunki poddania si Juryszka Moskwie i pakta jego

z Carem mao róniy si od warunków Perejasawskich ojca,

i od przedoonych Trubeckiemu 14 punktów, ale odbiegajc

daleko od ugody Hadziackiej, byy smutnem wiadectweat

zupenej niedojrzaoci politycznej kierowniczego otoczenia

modego Chmielnickiego. Zastanowimy si nieco nad tym aktem.

Warunki te, czyli jak je kancelarya moskiewska nazywaa
«statije» przywieli pukownik Czerkaski Andrzej Odyniec z « to-

warzyszami ». Przedewszystkiem w pierwszym artykule wa-

runków Chmielnicki wraz z wojskiem Zaporoskiem owiadcza
si Carowi «z wiernem poddastwem«, — co oczywicie nie

mogo by le przyjte. Posacy kozaccy prosili aby wojewo-

dowie carscy rezydowali tylko w Kijowie i Perejesawiu, chyba

gdyby obrona kraju wymagaa tymczasowego powikszenia

punktów ich siedziby. Ale Car da aeby wojewodowie
z zaog moskiewsk stali równie w Niynie, Czernihowie,

w Braclawiu i Humaniu — przekracza wic Dniepr. —
Byo to oczywicie z potrzeby pilnowania « wiernoci kozackiej*.

^) Pamiat. Tom III, str. 407. Koniec grudnia 1659.
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Moskwa jednak osadzaa t piguk, bdc niejako zamacliem

na samodzielno kozack, poleceniem i zarczeniem, e
«wojewodowie w prawa i wolnoci kozackie wtrca si nie

bd», e wojsko moskiewskie bdzie na wasnem utrzymaniu

(na swoich zapasach). Wojewodowie za w Czernihowie, Kijowie

i Bracawiu mieli zadowalnia si dochodami jakie polskim

wojewodom przypaday, nie wtrcajc si do rodków utrzymania

pukowników-^).

Wogóle, ograniczajc « wolnoci » kozackie sta kontrol

przy pomocy wojewodów i zaóg, Moskwa ochraniaa kozaków
jako stan: nie w^olno byo postojów onierskich ani podwód
bra u kozaków rejestrowych, a ciar ten spada natomiast

cakowie na ludno wiejsk i miejsk. Rejestrowym koza-

kom wolno byo warzy, trzyma i sprzedawa gorzak, piwo

i miód-); gorzak mogli sprzedawa beczkami komu kto chcia,

a nie mieli prawa sprzedawa na kwarty pod umówion kar;
piwo i miód pozwalao si sprzedawa garncami-).

Posow^ie kozaccy prosili, aeby hetmanowi wedug daw-

nego zwyczaju wolno byo wraz z sdziami wojskowymi i star-

szyzn sdzi i kara starszyzn i czer kozack w obubrzenej

Ukrainie; aeby hramoty od hetmana i wojska Zaporoskieg©

wrczano i odczytywano wprost Carowi. Moskwa, upatrujc su-

sznie moliwo samowoli i zemsty ze strony hetmana nad nie-

posuszn mu lub nie mi starszyzn, prawo sdu nad ni
cofna Chmielnickiemu, rezerwujc to prawo wycznie sobie

i rzdowi carskiemu. W ten sposób przychylaa niewtpliwie

starszyzn ku sobie, robia z niej narzdzie do kontroli hetmana
i uatwiaa jej potajemny dostp do Moskwy, nie zawsze w ce-

lach poytecznych sprawie i rzeczy publicznej.

danie posów kozackich, aeby na dworze carskim prze-

bywa stale rezydent kozacki, Moskwa chtnie do wiadomoci
przyja, liczc si z tern, e taki rezydent bdzie w jej rku

^) «A w pókowniczyje pobory wojewodom nie wstupatsia*.

') W oryginalnych «stat'jach» uywa si wyrazu «wino>, ale we wspó-
oeesnym rosyjskim jzyku wyraz ten oznacza zwyki wódk, gorzak. Nie-

kiedy dla wyjanienia dodawano <cilebnoje wino> t. j. gorzaka, pdzona ze

zboa, wycznie prawie z yta.
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powolnem narzdziem. Zdaje si wszake, e i kozacy nie

bardzo ufali jednostajnoci przekona politycznych takiego

rezydenta, bo, o ile wiadomo, stale urzd ten obsadzony

nie by.

Pragnc zabezpieczy posuszestwo i powag wadzy
hetmaskiej, posowie susznie dali, aeby w urzdach car-

skich nie przyjmowano listów i grób ani od starszyzny, ani

od duchowiestwa, ani od kozaków, ani od kogokolwiekbd,
chyba tylko za zezwoleniem i za pieczci hetmask. Moskwa
inaczej ten warunek interpretowaa: pozwalaa zgasza si do

Prikazu kademu i decyzy o wanoci listów, grób i donie-

sie pozostawiaa sobie, — otwierajc w ten sposób wrota na

ocie plotkom, intrygom, oszczerstwom. W imi zatem spo-

koju uatwia szerzenie si wani i intryg poktnych, najcz-

ciej podszytych celami osobistemi. Car zezwala posom ko-

zackim uczestniczy w pertraktacyach pokojowych z Rzpt,
ale pozwoli tylko o tem mówi, o czem posowie carscy mó-

wi bd.
Kozacy domagali si, aeby hetmanowi wolno byo prz3'j-

mowa i odprawy dawa posom zagranicznym rónych pastw,
przyrzekajc odsya sprawozdania do Moskwy. Bojarowie

imieniem carskiem nie godzili si ani na przyjmowanie przez

hetmana posów obcych dworów, ani te posyanie takich po-

sów do obcych dworów we wasnem imieniu, motywujc to

naiwnie *chci nie naraenia kozaków i wojska Zaporoskiego

na rozchody*. Wyjtek robiono jedynie dla posów Wooszczyzny
i Modawii w sprawie regulowania sporów pogranicznych —
i to wycznie w «sprawach maych », w « wielkich » miano ich

odsya bezporednio do Moskwy. Ale decyzya o rozgranicze-

niu kategoryi wanoci spraw naleaa take do Moskwy, a za-

tem ustpstwo byo bez praktycznego znaczenia.

Posacy prosili nastpnie o carsk hramot na «wielkie

wolnoci kozackie*, tak sam, jaka ojciec Juryszki otrzyma,

ale nie wyliczono bynajmniej jakie to miay by wolnoci, ani

te nie okrelono ich charakteru. Guche powoywanie si na

hramot, wydan Bohdanowi Chmielnickiemu, któr po polsku

nazywano «dekaracy aski*, byo tylko zasanianiem si wobec
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czerni kozackiej, gdy hramota ta, wydana 15 marca 1654 roku

bya w niektórych punktach zbliona do póniejszych paktów,

bynajmniej sprawy wolnoci i przywilejów nie wyjaniaa.

W hramocie powiedziano: «Car, otaczajc ask swoj
Ckmielnickiego i wojska Zaporoskie (poaowa), rozkaza za-

chowa im stare prawa i wolnoci wojskowe, jakick

dawniej uywali przy wielkich ksitach i królach

polskich*. «Wolnoci* te w dalszym cigu hramoty wystpuj
jako prawo wyboru hetmana, sdownictwo kozackie, bezprze-

szkodne wadanie majtkiem i ziemi, prawo dziedziczenia

dzieciom i onom po kozakach, przywilej warzenia miodów,

jjorzaki i piwa itp. — sowem, wchodziy one w zakres bd
prawa zwyczajowego, bd te w ogóle prawa j)astwowego.

adne przywileje lub potwierdzenia praw nadanych kozakom
przez królów polskich przedstawione w Moskwie nie byy, a od

wielkich ksit*, niewiadomo jakich nie mogo by adnych
przywilejów i przyrzecze kozakom, bo kozacy, jako organi-

zacya wojskowa wystpowa poczli dopiero ku kocowi XVI w.

Na buaw hetmask mody Chmielnicki otrzyma po

«jcu starostwo Czehryskie i powiat Hadziacki.

«Statje* waroway duchowiestwu nienaruszalno wszel-

kich praw duchownych i wieckich, zachowanie przywilejów,

majtnoci i prawa wyboru Metropolity. «A co si tyczy —
dodawano — zwierzchnictwa patryarchy, co postanowi patryarcha

Carogrodzki, na tem poprzestaniemy* — mówili posacy.

Ale nie poprzestaa na tem Moskwa i zastrzega sobie prawo

wicenia Metropolitów przez «Patryarch Moskiewskiego

i wszystkiej Wielkiej, Maej i Biaej Rosyi* (tak).

Artylerya kozacka miaa si skupia w Korsuniu, a na

utrzymanie jej przeznaczono powiat korsuski^).

Oto s w streszczeniu te artykuy, które Juryszko uwaa
za warunki poddania si Carowi moskiewskiemu.

Jeeli zwaymy, e warunki zaprzysione przez Jurasia

Chmielnickiego uoone zostay ju po paktach Hadziackich, to

^) Akty J. i z. R. Toin V, str. 1 — 7. Dokad o czeobitji zaporo-

skich posancew Odinca stowariszami, 1 659 roku 23 grudnia s. s.
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Miepodobna wydziwi si brakowi wszelkiego zmysu politycz-

nego u doradzców modego i niedonego hetmana, gdy nawet
dezyderatów, podobnych hadziackim, nie stawiano.

Po bliszem zastanowieniu si nad znaczeniem i charakterem
tych artykuów, widzimy, e pominite zostay wszystkie
warunki kulturalnego rozwoju narodu (np. szkolnictwo, jzyk,
postulaty ekonomiczne — handel, przemys etc.) Jedna strona
fiie rozumiaa ich znaczenia, druga nie miaa w tem interesu
aeby potrzeb ich wysuwa.

Pod wzgldem politycznym, co do rozumienia znaczenia
tego *<poddania si pod mocn rk*, Starszyzna kozacka staa
na wysokoci poj nie Niemiryczów, Wyhowskich, Lenickich,
Teterów, ale Krzywonosów, Neczajów i Bohunów. O ile Moskwa,
przyczajc do swego pastwa olbrzymi obszar obubrzenej
¥krainy, rozumiaa doskonale donioso tego faktu dla jednoci
narodowej, religijnej i terytoryalnej w przyszoci, o tyle
rozaczyzna ród swojej reprezentacyi nie miaa, zdawao si,
adnego pojcia o tem, e wchodzc w skad pastwa samo-
dzielnego, o silnej centralistycznej wadzy, musi, jako wychowana
w ideach konstytucyjnych Rzptej, stan z tem pastwem do
walki wieloletniej, aby w kocu by zwycion. To te
Moskwa z ca wiadomoci usuwaa i oddalaa te warunki,
które mogy mie w sobie zarodki samodzielnoci terytoryalnej
Ukrainy w jakimkolwiek bd kierunku. Jej wcale nie chodzio
• to, aby Kozaczyzna bya siln i rozwijaa si w duchu
narodowym, który ostatecznie reprezentowaa, ale eby bya
sab, posuszn, uleg i zawsze zalen. Rozszerzajc sie
swoich Wojewodów i zaóg na moliwie najwikszy obszar,
stawaa si, jeeli nie faktyczn wadczyni kraju, to niewtpliwie
d\'a do tego i uatwiaa sobie to zadanie, jednajc czer
kozack i ludno, bd budzc nienawi do Polaków, bd
wystpujc ostentacyjnie, gono ale tytularnie tylko jako
•bronicielka zagroonego niby bahoczestija.

Ograniczajc sdownicz wadz hetmana nad Starszyzn,
amniej szala z jednej strony moralne znaczenie wadzy hetma-
skiej, a z drugiej zyskiwaa sobie przychylno Starszyzny,
która stawaa si w rku Moskwy narzdziem intryg, osabia-
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jacyeh wewntrzn spójnie Kozaczyzny i uatwiajc rusyfikacye

klas zamoniejszych.

Uchylajc zrcznie lub modyfikujc, nawet te niedbae

i pytko zredagowane dania kozackie, które miay w sobie

zarodki autonomii stanowej, Moskwa nadawaa stosunkowi

swemu do Kozaczyzny charakter prowincyonalncj zalenoci

i odmówia hetmanowi prawa komunikowania si bezporednio

z pastwami postronnemi; bezporedniego stykania si przez

posów Kozaczyzny i hetmana z Carem; wreszcie uzalenia

najwysze duchowiestwo kijowskie od patryarchatu w Moskwie.

Przyrzekajc tedy <zachowanie wolnoci kozackich*, ni-

szczya równoczenie nawet te sabe zacztki samodzielnoci

prowincyonalncj, jakie Kozaczyzna zdobya w dugoletniej

walce z Rzpt, nie mówic ju o tych jakie zdobya umo\Y
Hadziack. Starszyzna uznawaa warunki przyjte przez Juryszka

Chmielnickiego, obudnie za ^ask carsk*, bd nie doceniajc

ich doniosoci, bd w zamiarze niedotrzymania przy pierwszej

lepszej sposobnoci, jak to czynia zawsze z Rzpt.
Odmawiajc zatem wszystkiego co mogo nosi charakter

zwizku niezawisej czci Ukrainy, odrywanej od Rzptej, ale

jeszcze nie oderwanej zupenie, z Moskw, co mogoby da
w przyszoci powód do walki o autonomi polityczn, Moskwa
bardzo zrcznie usypiaa czujno Starszyzny, otaczaniem jej

opiek, obron i askawoci carsk. Punkta ugody, podpisane

przez Juryszka Chmielnickiego, pod wzgldem politycznym,

nie byy niczem wicej jak zrzeczeniem si wszelkich praw do

bytu i ycia samodzielnego w przyszoci, jak otwarciem drogi

do zlania si prowincyi obcego pastwa z ustrojem politycznym

Moskwy.

Niszczc przeto zasadnicze podstawy samodzielnoci i praw

do rozwoju Ukrainy w znaczeniu czci Rzptej, Moskwa w tej

caej robocie swojej opieraa si o Starszyzn. Lud, mieszczastwo

byy bez znaczenia; dla nich wystarczao haso obrony baho-

czestja. Starszyzna jedynie miaa wadz — j trzeba byo
przedewszystkiem zjedna. Moskwa tedy nie tylko zatrzymaa,

ale obostrzya nawet wszystkie punkta, które na korzy
Starszyzny przemawiay. Zniósszy przeto nad ni sd hetmaski,

4
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czyli mówic janiej, usunwszy wiszcy nad jej karkiem miecz

samowoli, Moskwa uposaya j dochodami, w jej rce oddaa
wadz nad ludem, uwolnia j i kozaków od wszelkich

angariow i perangariów, zatrzymujc za ni przywileje bezpa-

tnego palenia gorzaki, warzenia i sprzeday piwa i miodu.

Sowem, obdarzya j przywilejami natury ekonomicznej, które

zawsze s pontne dla ludzi niezbyt daleko patrzcych w przy-

szo.
W rezultacie «statje» Juryszka Chmielnickiego gwarantoway

do pewnego stopnia autonomi stanow Starszyzny kozackiej

i przywileje Kozaków rejestrowych, ale wadz hetmask
sprowadzay do znaczenia czczego tytuu, a osob jego robiy

igraszk samowoli i intryg Starszyzny. Ostatecznie zatem —
byy one krokiem naprzód, posuwajcym Ukrain i Kozaczyzn
w ramiona despotycznego centralizmu pastwa Moskiewskiego.

Tak, jak ugoda Perejasawska z r. 1654 nie zabezpieczya

Ukrainie ani wolnoci, ani spokoju, ani prawa rozwijania si
pastwowo, traktujcj jako prowincy pograniczn moskiewsk
zorganizowan militarnie, — tak samo pakta zaprzysione
przez Juryszka Chmielnickiego nie zawieray w sobie bynaj-

mniej warunków prawidowego ycia i rozwoju. Jak dugo
Ukraina nie byaby przyprowadzona do równowagi umysowej
i politycznej, tak dugo nie mona byo oczekiwa wewntrznego
spokoju zarówno w Moskwie jak i w Rzptej polskiej. Obie strony

przemyliway nad tern a moe i udzielay sobie wzajemnie

nasuwajcych si planów i myli w celu zgniecenia wichrowa-

tego ssiada.

Jaki by nastrój moralny ludnoci i Kozaczyzny w Ukra-

inie w chwili, gdy najwysze urzdy spoczy w rku niedo-

nego Juryszki Chmielnickiego, scharakteryzowa to wietnie

Andrzej Potocki, obony koronny w licie do króla-). Waciwie
mówic, by to meraorya, majcy na celu uspokojenie koza-

czyzny. Oprócz uwag trafnych, zawiera on, ze stanowiska

^) Pamiatniki itd. t. III, str. 386. Przestrogi Andrzeja Potockiego,

obonego koronnego o Ukrainie. 1659. Na rozbicie i sabo Kozaczyznj

zwraca take susznie uwag Wyhowski w licie do króla z d. 29 Grudaia

1659 r. (Pamiat. III, str. 404.)
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pastwowego, pogldy tak dziwaczne, tak mao zgodne z inte-

resem ogólno-pastw^owym, e mona je uwaa raczej za roz-

paczliwe paliatywa ni za rozumne rady ma stanu. Nie

udzi si on bynajmniej moliwoci uspokojenia Ukrainy pó-
rodkami: szafowaniem rozdawnictwa klejnotu szlaclieckiego

midzy kozaków i Starszyzn, ani te hojnem obdarowywaniem
ich dobrami ziemskiemi. Jak dugo Ru poczon byaby
z Moskw wspólnoci religijn, tak dugo bdzie midzy nimi

istnie cznik kulturalny, wypywajcy z tego jedynie róda,
e maj wspólny koció, wspólny jzyk obrzdowy, wspólne

wita i zblion bardzo mow potoczn. *Ci ludzie — pisa

Potocki o Wyliowskim i jego adherentach — prdko cale

moskiewskiemi bd, bo ich Zadnieprze do siebie pocignie,

a oni te sobie tego ycz, jeno szukaj okazy i, aby to ksztat-

nie uczyni mogli ». Zanim do obioru na urzd hetmaski
Juryszka przyszo, ju posyali do Moskwy kopie Ugody Ha-
dziackiej, zapytujc, czyli car na tak sam si zgodzi. Na
jak si zgodzi — widzielimy, a co gorsza — obie strony

zgodziy si. Co do polityki kozackiej, susznie równie utrzy-

mywa, e «u nich jest to summa ratio status, aeby nie by
ani pod Moskw ani pod Rzpt. D do tego, usiujc stra-

szy Rzpt Carem, a Cara Rzpt". Aeby temu przeszkodzi,

Potocki radzi pojedna si z Carem, chociaby mu przyszo

ustpi cz Ukrainy na Zadnieprzu, byleby ju nie bra ko-

zaków pod swoj protekcy. Rada pod wzgldem politycznym

i pastwowym wydawaa si dobr, ale pakta Andruszowskie

(1667) dowiody, e Moskwa okazaa si zdolniejsz o tyle do

krtactwa od kozaków, e wszelkie umowy umiaa nietylko

wykrca, jak dla niej byo dogodniej, lecz e swoje cele pa-
stwowe umiaa poprze wytrwaoci i si.

Potocki zrozumia wszake i niebezpieczestwo, jakie mo-

goby wynikn z takiego ukadu z Moskw: przerzucenie si
kozaków^ do Porty Ottomaskiej, co wpltaoby Rzpt w wojn
z Turcy. Radzi tedy w celu uniknicia przerzucenia si
Kozaczyzny do Turcyi zawrze z Moskw ukad tajemny, a na-

stpnie wkroczy w Ukrain z potnem wojskiem i samym
widokiem jego uspokoi kraj. «Sabi s — powiada, — przyjm

I



35

cokolwiekWKM na nich woysz. A jeliby te niewdzicznie

to przyjmowali, trzeba mie wojsko tatarskie na ordziu, eby
kilka fur ich wywieli do Krymu». Inni przed wojskiem i Ta-

tarami schroni si na Woy i Podole — tak mniema.

W sposób niepojty dla dzisiejszego polityka i statysty,

w obezludnieniu kraju upatrywa interes pastwa. I kto wie,

czy taka bdna polityka nie bya yczeniem ówczesnego rzdu
Rzptej, zmczonego szarpaniem si z kozaczyzna i nie umiej-

cego znale drogi wyjcia. Na ten sam pomys, ale w odnie-

sieniu tylko do wybrzey Dniepru wpada póniej Moskwa,

ale ju po paktach Andruszowskich w kilkanacie lat dopiero.

Dopóki Ukraina bdzie ludn — myla Potocki — tak dugo
kozacy bd wciga Rzpt w nowe wojny, a «bdzie to trwa
dopóty, a Ukraina Polsk albo Polska Ukrain obali»^ « takie

tu jest srogie mnóstwo ludzi haniebnie zych i swawolnych*.

Aeby tego unikn, widzia rodek ratunku w powrocie

do dawnej bezludnoci Ukrainy: «zostawi im kilka horodków,

jak dawniej byo, a gdy ich bdzie niewiele — bd dobrzy ».

Zapomina tylko o tem, e w tym samym czasie zrodzia si

b3'a Kozaczyzna wanie w «kilku horodkach» i ksztacia

u siebie Kosiskich, Nalewayków, Ostrzaninów, Pawluków i e
w tej akademii kozackiej nad Dnieprem wychowa si Bohdan
Chmielnicki. Dobrze ocenia Potocki straszn zawieruch we-

wntrzn, jaka zrodzia si z Subotowskiego posiewu, widzia,

e « ludzie sami si jedz; miasteczko przeciw miasteczku

wojuje, syn ojca, ojciec syna rabuje — sroga tu turris Babel.

Co rozsdniejsi kozacy starsi Boga prosz, eby ich kto mocn
rk uj, lub Rzpta lub Car, byleby czerni do swawoli nie

dopuszcza», — ale rady lekarza byway niekiedy gorsze od

choroby.

Oto w takich warunkach moralnego stanu i nastroju

w Ukrainie, wypado Chmielnickiemu uj do sabych rk bu-

aw hetmask ojca. Ze strony Kozaczyzny byo rozwydrzenie

niepohamowane, walki wzajemne, zamiary fantastyczne, prze-

konania polityczne chwiejne i nie jasne; ze strony za Rzptej

nieumiejtno opanowania tego ywioowego ruchu, niezdol-

Mo pokierowania siami modego, zdolnego, penego bujnej
3*
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energii narodu ku drogom prawidowego rozwoju i ycia. Idea

polityczna pastwowa Polski, broniona przez Wereszczyskich,

Starowolskich i in. zmalaa i bysnwszy, niby meteor w ugo-

dzie Hadziackiej, zatracia swoj donioso pastwow i roz-

pylia si w walkacli i intrygacli kozackici.



II.

KAMPANIA CUDNOWSKA,

ród Starszyzny, otaczajcej Chmielnickiego, panowa
nastrój niewyrany i niezdecydowany, pomimo przysigi Pe-

rejasawskiej. Moskwa nie ufaa Kozakom i po szarpaninie

w jesieni i w zimie roku 1659, sposobia si do kampanii no-

wej. Wiedziano o tem, e Bieniewski pracuje potajemnie nad

oderwaniem si Juryszki i wszystkiej Ukrainy od Moskwy.

Istotnie, korespondowa on z modym Hetmanem, który, po-

mimo przysigi, zoonej w Perejasawiu, bardzo zachca
Kasztelana Woyskiego do przyjazdu do Czehrynia. Skary
si przed nim Juryszko e «posaca nie widzi*, a na obawy
Bieniewskiego odpowiada e «zarówno z jego strony jak i od

Wojska Zaporoskiego adnych trudnoci nie dozna, gdy Wojska

Zaporoskie tak z Królem Jegomocia pokoju, jako i ze wszystk
Rzpt yczy sobie »^) — nie usprawiedliwia si wszake z tego,

dla czego przed trzema miesicami zaledwie, zoyo przysig
«na wierno Moskwie*. Zamylajc szczerze czy nie now
zdrad, uywa jednak tytuu «Hetman z Wojskiem Jego Car-

skiego Przewietego z Wojskiem Zaporoskim*.

Gówny doradzca Hetmana i mciciel Iwan Kowalewski,

asawu Wojska Zap., take zaprasza Bieniewskiego do Czehrynia.

Cokolwiek si stao tu u nas — pisa — Bóg widzi z czyjej

^) Bibl. Czartoryskich. Kodeks nr. 2105 str. 115. List Chmiel-

niczenka do Kasztelania Woyskiego 5 stycznia s. s. 1660 r.
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przyczyny si stao, tylko to przyrzekamy, e nie z naszej,

bomy musieli to, niespodziewajc si adnych posików znikd.

»

« Cokolwiek si dziao, nie bez prowidencyi boskiej i ju tota-

liter na wol Najwyszego pucilimy si. Ten, bdc guber-

natorem wszystkich, jak sam chce niech rzdzi. A ;Wasz. Mo
Mi. Pan, jeeli masz jak asygnacy od Króla JM-ci i Rzptej

do Wojska Zaporoskiego, nic si nie obawiajc czyich pon-

nych sów, wybornie moesz jecha i sprawy sobie powierzone

od Króla J. M. i Rzptej sprawowa. Zdrowiem za i wszelk
wygod i bezpieczestwem ja sam W. M. M. Pana ubezpieczam*^).

Bieniewski nie da si usidli na obietnice kozackie. Przez

swoich konfidentów wiedzia co si dzieje na Ukrainie.

Pominwszy starcia si i walki kozackie midzy sob na

Zadnieprzu, zarówno Moskwa jak i kozacy przysposabiali si
do nowej kampanii przeciwko Rzptej, gdzie Juras Chmielnicki

mia wystpi pora pierwszy na szerszem polu wojennem.

Ju w grudniu 1659 r. Hetman rozesa uniwersay do

kozaków, aby byli gotowi do wymarszu i kupili si, a po

Boem Narodzeniu i sam zapewne mia zamiar w pole wyru-

szy'^). Ale przygotowania wloky si bardzo powoli. Tym-
czasem Juryszko siedzia spokojnie w Czelirynie, uywa wcza-

sów hetmaskich i instancyonowa przed Carem w rónych
sprawach. Peni urzd hetmaski w korespondencyi: wsta-

wia si przed Carem o mieszczan Perejasawskich, upomina-

jcych si o potwierdzenie przywilejów swoich^); prosi o uwol-

nienie pukownika Kondratenka, wzitego przez Szeremefjewa

w Byszowie «niby jakiego zdrajc*^), zawiadamia Cara, e na

zjazd w Borysowie przeznaczy Andrzeja Odyca i Piotra Do-

roszenk^), ale na sodkie zaprosiny do Moskwy nie pojecha,

tak samo jak nie jedzi ojciec jego, ani Wyhowski. Mia
najlepsze chci — powiada — szuka sposobu i — znale

^) Bibl. Czartoryskich. Codex 2105 str. 1 1 5. die 14 Jamiarii 1660.

^) Pamiatniki etc. T. III, 405. List Wyhowskiego do Króla (koniec

grudnia 1659).

'') Ibid. 411.

*) Pamiatniki etc. III, 413.

^} Ibid, 420.
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nie móg; przeszkadzay mu «drogi botniste*, a nadewszystko

wstrzymyway go wieci e « nieprzyjaciele Lachy » maj zamiar

wkroczy w Ukrain^^); zarcza najuroczyciej w licie do

Dyonizego Baabana, metropolity Kijowskiego, pisanym po

polsku, e wybiwszy si z lackiej niewoli, «nigdy nie myli
zdradza i, jako prawosawnego monarchy. Cara odstpi»^),

Zarczajc o wiernoci Carowi, cigle o co do jego aski

koata. Dla asauy Buta, i dla setników Rakuszy i Umaca
prosi o par sió «za wiern sub»^).

Niezalenie ani od woli ani od planów Hetmana, kady
pukownik kozacki w^archoli na wasn rk lub, poczywszy
si wspólnie, rozpoczynali akcy, nie mogc mie czsto a-
dnego znaczenia powaniejszego na przebieg gównej linii

wypadków. Te walki kozackie, osobliwie na Ukrainie Kijow-

skiej, miay raczej charakter zatargów i nienawici przeciwko

Wyhowskiemu ni walk z Rzpt, a co waniejsza nie mona
w nich dostrzec wpywu Chmielnickiego. Komu temperament

pozwala, robi co chcia na wasn rk. Taki charakter

miaa wyprawa kozacka pod Bar w kocu grudnia, w której

udzia wzili Nakany Micha Hanenko, pukownik Humaski
wraz z pukami Pawoockim, Kalnickim, Podniestrzaskim,

(Mohylowskim), Bracawskim i Zadnieprskim (jaki?) napom-

knlimy o niej ju poprzednio. Wprawdzie powiada Wyhow-
ski, e dziao si to z polecenia Chmielniczenka'^), ale potwier-

dzenia tego skdind nie znajdujemy. Z tego co pisze Wyhow-
ski, e pod Barem byo dwóch Wojewodów Moskiewskich

wnosi mona, e ca wypraw oni te kierowali, gdy Wasyl

Szeremetjew, Wojewoda Kijowski, ju 4 listopada s. s. zawia-

damia Cara e przeciwko Wyhowskiemu i Andrzejowi Poto-

ckiemu wystpuje^). Ale w^yprawa ta nie miaa wielkich na-

stpstw. Kozacy podstpiwszy pod Bar, rycho opanowali

1) Ibid. 423.

2) Ibid. 422.

») Ibid. 425.

*) Bibl. Czartor. Codex nr. 402 str. 309. List Wyhowskiego do

Króla ze Stepania 1 5 stycznia 1 660 r.

^) Akty J. i Z. R. T. VII, str. 316.
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miasteczko,* ale, chocia WyhowskI pisa e «byli w wielkiej

gromadzie*, forteczki zdoby nie zdoali. Obsadzi j by Wy-
liowski zaog z kilkuset piechoty pod komend Proskury,

który odpiera skutecznie wszystkie ataki kozackie. Pado
tam wedug relacyi Wyhowskiego okoo 4000. Pomimo e
Proskura zosta ranny i z ran umar, zaoga nie poddaa si^).

« Nieprzyjaciel — pisze Wyhowski — zdesperowany o wziciu

tej bahej fortecy, sromotnie nie ustpowa, ale urywkiem,

jakoby przed gonicym pierzcha i ucieka pocz, wojskiem

cay ten zameczek od oblenia uwolniwszy*. Jeeli wierzy
Sieleckiemu, posacowi Bieniewskiego, który wióz list do

Chmielnickiego, i stawi si z t misy przed Hanenkiem, to

ta okoliczno moga wpyn na decyzy nakanego Hetmana
— odstpienia od oblenia.

W ogóle ta zimowa kampania przesza bez powanych
nastpstw dla obu stron. Najbardziej zainteresowa}^ w tej

wojnie by niewtpliwie Wyhowski. który nie móg przebole

zarówno zrzucenia swego z urzdu hetmastwa kozackiego,

jaki i zniewagi osobistej przez zatrzymanie ony jego w Cze-

hrynie. Gdy tedy z jednej strony Bieniewski prowadzi akcy
ugodow, naciskajc Chmielniczenka o powrót pod posusze-
stwo Rzptej, Wyhowski z drugiej mocno agitowa w obronie

potrzeby walki z kozakami, w celu zupenego zgniecenia tej

hydry krwioerczej. Pewnego rodzaju obojtno, z jak za-

biegi jego traktowano, drania go. Czu to doskonale, e ma
wielki tytu bez wielkiego zaufania. Nawyky do rozkazów

i kozackiego absolutyzmu, nie móg by obojtnym widzem
faktu powolnego odrywania si kozaczyzny od Rzptej i szerze-

nia si ród Starszyzny kozackiej sympatyi ku Moskwie. Poru-

sza do wojny wszystkie spryny. Chwali si, e spowodowa
wkroczenie w Ukrain hana, robi zacigi na wasne fun-

dusze. Prosi kilkakrotnie o wydanie przepowiednych listów

«dla pukowników i rotmistrzów zacigu Xistwa Ruskiego,

przy mnie bdcego — powiada — i in fidem meam dla

') Bibl. Czartor. Codcx 402, str. 369. Szczegóy o potrzebie pod
Barem.
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usugi paskiej i Rzptej zacignionego*, ale ich wyjedna nie

móg z kancelaryi królewskiej*). Nadaremnie odnosi si^ do

kanclerza o rozkazy do kancelaryi, — nie odnosio to adnego
skutku.

Nie mogo to nie rozgoryczy Wyhowskiego, bo nie

trudno byo widzie w tem wszystkiem brak zaufania do jego

przedsiwzi, tembardziej e równoczenie Bieniewski prowadzi

korespondency z Chmielnickim o rozpoczcie akcyi pokojowej.

Zachcany przez Juryszk i Kowalewskiego do przyjazdu

do Czehrynia, gdzie na niego ju zastawiono puapk, Bie-

niewski wysa w kocu Grudnia ss. posaca do Chmielnickiego

z listem i dla przypatrzenia si stosunkom na miejscu. Gocem
tym by Sielecki wraz z setnikiem Wasylem. Uda si on naj-

przód pod Bar, gdzie stali, w obleniu miasto trzymajc, Micha
Planenko, Hryko Lenicki, pukownik Mirhorodzki i inna

Starszyzna kozacka. Hanenko list od Bieniewskiego, do niego

pisany, odebra i zapewne Starszynie tre i cel poselstwa za-

komunikowa. Mieli si z tego bardzo ucieszy kozacy, i, w na-

dziei pokoju, rozeszli si z pod Baru do domów. Zdaje si, e
Hanenko i Lenicki wierzyli w moliwo przychylenia si
Starszyzny Czehryskiej ku Rzptej. Razem z nimi uda si
Sielecki do Humania, a stamtd do Czehrynia, gdzie si miano

naradzi nad listem Bieniewskiego. Chmielniczenko, odebrawszy

list z rk posaca, zapyta o zdrowie Kasztelana, czy ju jest

w drodze i czy daleko od Czehrynia? Gdy si dowiedzia, e
na respons od niego czeka, nie czytajc listów, do gospody go

odesa. Zajty by ukadaniem i przewoeniem rzeczy swoich

do Subotowa. Ledwie z kozakiem Wasylem wyszed do go-

spody, deyneki obstpili z hukiem i chcieli go zabi, ledwie

asawu, zapewne Kowalewski, odpdzi hultajstwo i stra przy

nich postawi. Nie bardzo gocinnie przyjto goców: na wie-

czerz dano im po «buce owsianego chleba* — z powodu
braku ywnoci i droyzny. Nazajutrz odbya si rada Star-

^) Bibl. Czartor. Codex 402, str. 365. Wyhowski do kanclerza ze

Stepania 15 stycznia 1660. Podpisa si jak i do Króla, W(ojewoda) K(ijowski

H(etman) X(istwa) R(uskiego).
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szyzny. Wikszo wypowiadaa si za tern, aeby przy Rzptej

stawa, « tylko Kowalewski obstinantissime trzyma stron

carsk». Przyszo do kótni nader burzliwej midzy Lenickim

a Kowalewskim. Lenicki wrcz powiedzia: tobie Kowalewski

by na palu. Chmielnicki przysuchiwa si tej kótni, «siedzc

midzy nimi sine ulla authoritate». Z powodu opozycyi Ko-

walewskiego, do adnej konkluzyi na tej radzie nie przyszo.

Poniewa Kowalewski na dworze Czehryskim rej wodzi,

za jego rad zapewne, dla przypodobania si Carowi, miano

goca odesa do Moskwy. Zawoano go do Chmielnickiego,

który mu o tej decyzyi owiadczy. «Ja posany do twojej

gowy, nie do Cara — odpowiedzia Sielecki, — chocia mi
odeszlesz, nie wiele ci to pomoe ». Poczem kazano mu do

ssiedniej izby wstpi, a Chmielnicki z Kowalewskim nara-

dzali si, co robi. Kowalewski perswadowa hetmanowi, aby

si Cara trzyma, zapewniajc, e Polacy bd si mci na

nim za zbrodnie ojca (Lachy bd ci po yle pra). Nastpnie

zapewnia, e Lachy nie maj adnej siy. Gdy pójdziemy

w ich ziemi — zapewnia — sobaka na nas nie zabresze, bo

wojska nie maj. Radzono take nad tem, jakby Bieniewskiego

przywabi, ale Kowalewski powiedzia: mdry to czek, nie

przyjedzie on tutaj. Nazajutrz jeszcze sam na sam z Sieleckim,

Chmielnicki poruszy t spraw. Zoywszy palce, przysiga:

cja twojemu Panu I. M. Panu Woyskiemu jeszcze za bafka

przyjacielem (byem). Niechaj przyjeda bezpiecznie ». Zamilk

na chwil, a potem z uniesieniem powiada: « niechaj jedzie czy

nie jedzie (wszystko mi jedno); al mi, widzisz, tego, e ja tu

jestem niczem (niczym ne oruduju); ten zdrajca Kowalewski

sam pisze, sam piecztuje, on deyneków buntuje, on do Cara

posya*. ali si, e robi z nim co chc i nie ma do kogo

uda si. W tym czasie przyszed Kowalewski i z fury na-

pad na Chmielnickiego, aby Bieleckiego koniecznie do Cara

odesa. Zdaje si, e hetman opar si temu, a lkajc si,

aby Kowalewski goców przemoc nie wysa do Moskwy, kaza

im natychmiast jecha do Subotowa, jakoby dla odprawy.

Tu zasza okoliczno, która, zdaje si, przewaya na

stron Bieniewskiego opini Chmielnickiego. Nazajutrz po
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przyjedzie Sieleckiego do Subotowa, przywieziono tam ciao

Daniela Wyhowskiego. Róne pogoski kryy o nim: jedni

powiadali, e w drodze do Moskwy umar, drudzy, e yje.

Pbkazao si^ jednak, e wzity do Moskwy, w naj okrutniej szy

sposób by badany na torturach i w mczarniach strasznych

ycie zakoczy. Pokazao si, e ciao byo w sztuki knutami

pocite, oczy wyupione i, jak powiada Sielecki, srebrem zalane

—

zdaje si jednak, e oszczdna Moskwa taszym metalem po-

sugiwaa si, — uszy widrem przewiercone i równie metalem

zalane. Palce poprzecinane, ^ydki w kierunku dugoci y
pocite. Wida byo zgoa niesychane okruciestwo^). Zona

Dania, przypadszy do ciaa, tak si o trumn uderzya, e
sobie gow okrutnie rozcia. Rano przybieg samotrze Chmiel-

nicki z Czehrynia i obaczywszy ciao, paka pocz. Midzy
bratem a siostr przyszo do wielkiej kótni. Danielowa wy-

rzucaa mu zapewne mier ma, przeklinajc brata, e nie

zapobieg nieszczciu, a gdy Juryszko chcia wej do izby,

w której si zamkna, cisna za nim polanem. Los Dania
wywoa wielkie niezadowolenie z Moskwy poród kozaków.

Nazajutrz po tej scenie, któr Sielecki oglda, dano mu
listy do Bieniewskiego, od Juryszki i od Kowalewskiego. Na
tlrog otrzyma 20 zotych kopiejkami, za które kupi sukni
dla Wojewodziny Kijowskiej, bo bardzo ndznie j tam trakto-

wano: odzienia na niej i z? pó zotego nie byo, bo prawie

nago i boso chodzia. Dano mu posaca, aby od hultajstwa

po drodze zasania. Wyjecha tedy razem z Hrykiem Leni-
ckim na Huma. Tu przez trzy dni zatrzymano go, traktujc

yczliwie, a w czasie traktamentu pito zdrowie Kasztelana

z yczeniem pokoju i z zapewnieniem, e jak tylko wojsko

polskie podstpi, wszyscy obiecywali podda si.

Z tego pobytu midzy kozakami Sielecki dowiedzia si,

e Moskwy w Biaej Cerkwi i Stawiszczach 3000 zaledwie, ale

nadzy, bosi i ladaco, e na horody gwatem napieraj si, ale

^) Szczegóy u Jerlicza (II str, 37, 38). «Trup do Chmielni-

czenka odesa (kaza). Co daj Panie Boe, aby kademu zdrajcy tak si
nagrodzio. Jak miar mierz, aby onym odmierzono*.
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ich Krawczenko, puk. Biaocerkiewski, nie puci. Miedzy
kozakami obu poów Dniepru wzajemne niezadowolenie. Na-

rzekaj na Cieciur, e ici zawiód, z Moskw równie cige
niesnaski. O przyja Hana zabiegaj bardzo. Ma sta jakoby

pod Czarnym lasem i potrosze kozaków urywa. «W ogóle

wielkie pustki w Ukrainie, ludzie consternati; same tylko hul-

tajstwo i deynecy favent Carowi*. Wszyscy zapewniaj o y-
czliwoci dla Rzptej i oczekuj tylko ukazania si Wojsk

polskich^).

Charakterystycznym by list Chmielnickiego do kasztelana

Bieniewskiego w odpowiedzi na poselstwo Bieleckiego. Mona
go uwaa za spontaniczny wybuch osobistych uczu bardzo

modego kozackiego hetmana. Pisany w tonie kótliwym,

wyraa on tajony gniew, zoliwo, obraz niby, a na dnie

tego wszystkiego byo podejcie i obuda. O ile z treci listu

wnosi mona, Bieniewski namawia Chmielnickiego do powrotu

pod posuszestwo Rzptej. Za przyczyn do zerwaniania przy-

sigi umowy Hadziackiej Juryszko uwaa Wyhowskiego, który,

pragnc si utrzyma przy hetmastwie, zrazi ku sobie pu-
kowników zadnieprskich i przychyli jakoby na stron cara.

Wyjaniajc przeto poniekd susznie jedn z wanych przyczyn

poddania si Moskwie, usprawiedliwia niedotrzymanie przysigi

posów kozackich w sposób wykrtny, utrzymujc, e to byli

posowie nie od wojska zaporoskiego, lecz od Wyhowskiego,

którzy dla niego wypraszali ksistwo, województwo i hetmastwo
równoczenie, a wojsku Zaporoskiemu «wolno malowan*.
Pominwszy moliwo lub nie moliwo dotrzymania umowy
Hadziackiej, takie jej pojmowanie w otoczeniu najwyszego

wodza Kozaczyzny jest bodaj najlepszem wiadectwem jak

mao i le rozumiano wogóle zasadnicze potrzeby wolnoci

politycznej wród kozaków i jak mao spoeczestwo ówczesne

byo przygotowane do powanego oceniania warunków rozwoju

wasnego narodu. Wyhowski mia na celu cao narodow.

^) Bibl. Czartoryskich. Codex nr. 2105, str. 245. Rclacya Sie-

leckiego, który by posany od J. M. Pana Woyskiego do Chmielniczenka

wespó z setnikiem Wasilcm.
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pukownicy i hetmani zadnieprscy, którym niekiedy nadawano
tytu «ietmanów siewierskich», mieli na celu przewanie siebie

i Kozaczyzna, jako stan i klas.

Cimielnicki, wypisawszy do Bieniewskiego skargi na

Wyhowskiego i ale osobiste, podszyte zazdroci powodzenia

expisarzowi Bohdana, zasoni niemi prawdziwy cel listu:

bya to ch zwabienia Bieniewskiego do Czehrynia, niezrcznie

na pocztku listu podniesiona. «Wydziwi si temu nie moemy
— pisa, — e WPan, wziwszy dzieo Rzptej na siebie i majc
in comissia midzy wojskiem zaporoskiem, a waszmociami
do uspokojenia podane media, a tak nie prdko ku nam
pospiesza, na którego prawie wzrok przytpilimy, ochotnie

wygldajc^)* Po tej apostrofie, wyraajcej chyba zbyt gorco
ch do nawizania dalszych pertraktacyi, Chmielnicki koczy
list nastpujcemi sowy: «niech nikt porozumienia i domnie-

mania w swej nadziei nie kadzie, abymy od Jego Cesarskiej

Moci, pana naszego oddali si knowali i tego Pan Bóg
skarze kto swoj przewrotnoci i chytroci, nie dotrzymawszy

JCM-ci wiary wedug przysigi, nadgadzi (tak — moe
zdradzi?) Ukrainy; jako ju skarali kara bdzie. A Chmielnicki

raz przysigszy JCM-ci i poddawszy Ukrain, drugi raz

oddala nie myli*.

Trudno byoby si wyzna w tym chaotycznym licie

i jego treci, pochlebiajcej obu stronom interesowanym, gdyby

nie znany nam ukaz carski Szermet'jewowi i Juryszce i uwi-
zienia Bieniewskiego w razie, gdyby si w Czehrynie zjawi.

Z tej racyi staje si zrozumiaem postawienie równoczenie

Carowi i Rzptej wieczki; ale carska wieczka zgasa wczenie,

a polska dugo jeszcze kopcia.

Niestrudzony w pracy i w zudzeniach co do moliwoci
szczerego powrotu Kozaczyzny pod bero Rzptej, Bieniewski du-
gim listem odpowiedzia na wynurzenia, zarówno Chmielnickiego

jak i Kowalewskiego-). « Powiadacie — pisa — o mczarniach,

') Pamiatniki etc. Tom III, 416—419; 5 lutego IbbO r.

') Nie udao si nam natrafi na ten list w oryginale. Przytacza go

Soowiew (Historia Rosy i. Tom XI, str. 99 n. nj, ale bez dokadnego

zacytowania róda std pochodzi.
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jakiecie od Polaków wycierpieli; czy przyrodzony pan wasz,

Król, dla tego wydaje si wam tak niemiosiernym, e jak

dobry ojciec zakry was paszczem swoim i otoczy ask synów
zbkanych? Czy dla tego wydaje si wam niemiosiernym, e
kady ma do niego dostp, e kady mówi z nim moe? Moe
dla tego, e wszyscy posowie wasi byli przez niego obdarowani

i miosiernie przyjci. Moe nawet dla tego, e jako pomazaniec

Boy przysig przed Królem Królów wraz z Senatem i Rzpt,

e was jak dzieci pod swoj opiek przyjmuje i wolnoci

waszych nie naruszy? A Car dla tego zapewne dobry, e wszystko,

caa Ukraina jczy od mczestwa? Gdyby rodzic Waszej Mi-

oci, a mój wielki i ukochany przyjaciel z martwych powsta

i ujrza jednego zicia w barbarzyski sposób zamczonego,

gdyby ujrza ciao jego knutami poszarpane, palce odcite,

oczy wyupione i srebrem zalane, uszy widrem przewiercone

i roztopionym elazem zalane; gdyby widzia drugiego zicia

wiszcego na haku, jedn córk w niewoli i poniewierce,

a drug umierajc przy trumnie ma; gdyby widzia sieroty,

którym umczono ojca, — byby z pewnoci nie tylko za bro
pochwyci, ale w ogie si rzuci. Zniszczone Zadnieprze, co-

dzienne poniewieranie was, — dziwi si, jak si to wszystko

moe wam podoba? Wiem, ecie przysigli Carowi, ale i to

wMem, e nie z dobrej woli. Wiem, jak niebezpieczne byo
wasze pooenie pod Trechtymirowem i e tylko opónienie

przybycia naszej pomocy skonio was do przysigi Carowi. Ale

waecie przecie jak carskie zobowizania speniy si! Kowa-
lewski pisze, e Car wszystkim przebaczy, — jeeli przebaczy

to poco byo zamcza czowieka? A jednak, nie tylko zam-
czono go, ale na hab Wojska Zaporoskiego odesano ku

w^am ciao zicia sawnego hetmana a szwagra Waszej Mioci.

Dziwi si, e pan Kowalewski tak rycho zapomnia o przysidze,

zoonej przed Bogiem i przed Panem swoim przyrodzonym,

zapomnia o asce Króla i o mojej ku sobie yczliwoci. Nie

takim znaem pana Kowalewskiego za ycia p. rodzica Waszej

l^Iioci. Mógby sobie przypomnie te czasy kiedy by tumaczem
przy . p. Rodzicu W^aszej Mioci, który przez niego wszystko

robi. Gdyby Rodzic Waszej Mioci duej troch poy, byby
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ugruntowa pokój staraniem i trudem p. Kowalewskiego. Niech

on sobie przypomni jak przez Króla i Królow by uczczony,

a teraz odwraca si tyem do pomazaca Boego bez wzgldu
na przysig i na to, e dawniej sam wskazywa sposoby jak

postpowa naley z Moskw. Wiem, e was, panie hetmanie,

odrywaj od nas dwojak drog: jedni strasz, e Rzpta mci
si na was bdzie za krzywdy przez ojca wyrzdzone, ale niech

mi Bóg skar na duszy i ciele jeli nam co podobnego

w gowie powstao. Z jakiego powodu mamy zemst wywiera
na was, którzy nie podnosili rki ani na Króla, ani na Rzpt.
Raczej naleaoby wywrze zemst na Wyhowskim, który tak

ciko na Rzpt nastpowa, a za ojca . p. Rodzica Waszej

Mioci bynajmniej ku nam si nie skania, — ale nie jest

przecie tajemnic jak si cieszy mioci Króla i jak czci

obdarzany. Prosz sobie przypomnie Antona Zdanowicza:

poczwszy od Krakowa, przelecia on z ogniem przez ca
Polsk, a teraz cieszy si askawoci Króla. Mógbym przytocz3'

wiele innyci przykadów. Obawiaj si panie hetmanie, nie

Polski, ale Moskwy, która wkrótce pooy swoj rk na dochody

z Ukrainy i z wami tak samo postpi jak z innymi. Powtóre:

powiadaj, e Rzpta jest bez wojska, e do wkroczy do jej

wntrza, a pies na nikogo nie zaszczeka. Ale srodze si
zawiedzie Wojsko Zaporoskie na takich sdach! Dotychczas,

bez wzgldu na to, e bylimy przez nieprzyjació ze wszech

stron otoczeni, odparlim}^ ich wszdzie. Teraz za, gdy z Królem
szwedzkim zawarlimy pokój na lat 15, gd;^ wojska szwedzkie

peni sub u nas, gdy wojska nasze wkrótce si zcz,
a moe ju si zczyy z Ord, gdy wszystka szlachta uzbroi si;

gdy wojska z Prus z Czarneckim, a z Kurlandyi z Poubieskim
ju si skieroway ku Litwie, — wówczas obaczycie czy jestemy
bezsilni! Niech si wam nie zdaje, e Król zwraca si do

was, czujc swoj bezsilno — bynajmniej. On robi to dla

tego jedynie, aeby Ukraina nie staa si pustyni, aeby nie

stal si bram, wiodc do wntrza Rzptej. Pan przyrodzony

nie mieczem, ale dobroci pragnie was ku sobie pocign.
Szyj moj gotów jestem pooy za wasze bezpieczestwo;

przy was i z wami y pragn. Na mio Boga, pomylcie
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nad tern powanie, nie cigajcie na siebie przeklestwa za

zamanie przysigi i idcie drog prawdy, bo teraz — jak

ocenia wasze postpowanie? Piszecie do mnie, abym przyjeda,

a posaca mego trzymalicie w wizieniu i clicielicie go do

Moskwy odesa! Niech i o tern pomyli Wasza Mio, czy to

dobrze wysya posaca do pomazaca Boego z owiadczeniem

pokory, a postpowa wprost przeciwnie, — czy to nie jest

artowanie z Bogiem i Królem? Pose zastpuje przecie Pana swego.

Na nieszczcia naraacie posów swoich, ludzi niewinnych.

Ale ja, wiedzc, e nie jedna matka wszystkich rodzi, posów
waszych trzymam w poszanowaniu: codziennie wspólnie ze

mn jedz, pij, a niczego im nie braknie. Dawno ju bybym
ich puci do domu, ale wojewoda kijowski (Wyhowski) prosi

aby zatrzyma tak dugo, póki mu jego ony nie odelecie.

Zróbcie mnie t przyjemno za moje usugi, wypucie niewinn
niewiast; to nie rycerska sprawa z kobietami wojowa, a ja

posyam wam pimienn przysig, e z chwil przyjazdu do

Midzyboa pani Wyhowskiej, posów natychmiast wyprawi*.

Po przeczytaniu tego listu, Chmielnicki odezwa si do

posaca: «ja jestem przyjacielem tego pana bez wzgldu na

to, czy on przyjedzie czy nie; ale nie ja tu rzdz, lecz

Kowalewski »
^).

Ale — atwiej byo o dobre rady ni o dobre w^ykonanie

ich. Moe w tej samej chwili, kiedy je spisywa obony koron.,

Juras Chmielnicki skada przysig wiernoci w Perejasawiu,

a Szeremetjew sposobi si do wykroczenia w gb Ukrainy

Kijowskiej.

Za kulisami memoryaów i polityki polskiej, niepopieranej

broni, przygotowyway si wypadki troch oczekiwane. Moskwa,

oddawszy hetmastwo w sabe rce Juryszki Chmielnickiego,

poznaa si na jego niedostwie. Obie strony, Rzpta i Moskwa,

zmczone i wycieczone wojn, postanowiy traktowa o pokój.

Dla pertraktacyi wyznaczono Borysów, dotd zjecha knia Nikita

Iwanowicz, Odojewski i poselstwo kozackie z pukownikiem
Niyskim, Wasylem Zootorenk i Fedorem Korobk na czele

^) Soowjow: Istoria Rossii. Tom XI, str. 101.
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w asystencyi 53 Kozaków. Zwyczajem moskiewskim, nieufajc

zbytnio kozakom, dano im niby dla ochrony, aby si im

krzywda jaka nie staa — strzelców. W informacyi, wydanej

przez Juryszk Chmielnickiego posom kozackim, by nakaz

dania, aeby Woynia i Podola nie wydziela od wadania
carskiego, aeby unia bya zniesiona, aeby Kozacy, jecy
wojenni, byli powróceni i aeby midzy «Maorosy a Polsk*

by handel wolny i). Ale zjazd w Borysowie nie uda si.

Komisarze polscy nie chcieli przyzna Carowi tytuu * Maej
i Biaej Rusi Samodzierca» (Mayja i Bieyja Rossii), nie

uznawali kozaków za poddanych carskich i nie chcieli ich

dopuci do gosu w czasie pertraktacyi. Nie miay one

widoku powodzenia wobec tego, e Czarnecki ju stan na

Litwie, a w lecie wraz z Sapieh sta wanie pod Borysowem.

Zanosio si na now burz. Car swoim komisarzom w Borysowie

da instrukcye o warunkach nie do przyjcia, co do rozgraniczenia

midzy Ukrain a Rzpt i Moskw. Zasadnicz lini miay
by yczenia Bohdana Chmielnickiego, który pisa do Cara (1656)

aeby « granica Moskwy (kniaestwa Rosijskawo) bya po rzek
Wis a do granicy wgierskiej, gdy od pocztku granic
ksit rosyjskich od Królów polskich bya Wisa i granica

wgierska*. «Maa Ru zatem, Woy i Podole maj po rzek
Bug nalee po wieki do komendanta Moskiewskiego*. Po za

t granic Królowie polscy nie mieliby prawa przekracza, ani

pustek tam osiedla, nad hetmanem, pisarzem, pukownikami
i wogóle nad wojskiem Zaporoskiem nie mci si. Co do

Kamieca i Brzecia posowie kozaccy i moskiewscy mieli «sta

twardo » wedug tego jak im «sownie nakazano*^).

Mody hetman z powodu komisyi Borysowskiej, jako

^najniszy i wierny poddany* pisa list dó Cara z podzikowaniem,

e posom jego Zootorence, Korobce i Matiucy, nie tylko

pozwoli mówi o sprawach ukrainnych, ale pozwoli take
oglda im « swoje jasne oczy*. Przy tej sposobnoci przypomnia
Carowi traktat pod Zborowem zawarty. Otó ta ^Zborowska

*) Pamiatnik. Tora IV, (pierwsze wydanie), oddzia III, nr. 1

2) Akty J. i Z. R. Tom V, 15 n. n.

4
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granica » poczynaa si od Horyni i od miasta Ostroga, a zatem

miasto Osróg, Zasaw, Huszcza byy granicznemi na Woyniu;
Midzybó, Winnica, Bar, Zików, graniczyy od Podola;

Studzienica, Moliylów, Jampol, Raszków graniczyy od Woo-
szczyzny. Powysze miasta — pisze dalej — le nad Sucz,
Horyniem i Bugiem (Bohem). Hory wpada do Prypeci,

Prype do Dniepru*. Zatem granice te nie sigaj ani Kamieca
Podolskiego, ani Woynia ani Podola^). O Rusi Czerwonej

ani o dzisiejszem Podolu galicyjskim Juras Chmielnicki ani

wspomnia nawet; zadowolnia si^ granicami, przyjtemi przez

ojca swego powickszonemi, jak widzielimy o fantazye boja-

rów moskiewskich.

W tym samym licie zawiadamia Cara, e stosownie do prze-

stróg posa carskiego elabuskiego osadzi granice od Tatarów

i Lachów «ludmi czuymi » mianowicie, od Tatarów Raszków, Mo-

liylów, Studziennie^ i Huma, a od Polaków Korzec i Midzyrzec.

W^ lecie (u Petrowyciu) odbya si rada kozacka pod Kodacz-

kiem, w której uczestniczyli Chmielniczenko ze wszystk starszyzn

i bojaryn Wasyl Borysewicz Szeremetjew. Postanowiono tam

jakoby i na Lwów. Z Szeremefjewem mia pój jako nakany
hetman Cieciura, pukownik Perejasawski z pukami Kijowskim

i Przyuckim, a Chmielnicki mia i osobno'^). Szeremet'jew

mia pój na Kotelni, a Chmielnicki szlakiem Honczaryskim.

Popisano wojsko pod Kijowem. Szeremet^jew mia mie
okoo 27 000, Cieciura okoo 30 000, a Juryszka okoo 40 000*).

1) Pamiatniki etc. Tom III, 426—428. Maj (bez daty) 1660 r.;

hucioy: Statji dannyje w poselskim Prikazie Nieyn. puk.
Wasiljw Zootarienkie, (Akty J. i Z. R. T. V, str. 1 5).

-)Ivietopis Samo-widca, 34/1 . Jemioowski powiada, e narada

z Szeremetem odbya si w Kijowie (Pamitnik Mikoaja Jemioow-
skiego str. 152). Jerlicz, mieszkajcy w Kijowie nic o tej radzie nie pisze,

»o jej widocznie nie byo.

'}Hist. panowania Jana Kazimierza (Kochowski) T, II,

str. 85. Jemioowski powiada, e Szermet mia 40 000, a Cieciura 60 000, (sir,

152). Na ogó ilo wojska bya zgodna, podzia tylko inny. Ale i ta liczba

©gólaa bya raczej przechwak ni rzeczywistoci. Jerlicz jeszcze bardziej

fantastycznie oblicza siy Szeremeta: mia on jakoby 40 000 wasnego wojska,

a 30 000 pod Cieciura (Kronika T. II, 52), a Chmielnicki mia jakoby

<zbójców Kozaków 60 000», (Kronika II, 54) i 40 armat.
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Naczelnym wodzem Car naznaczy Szereraefjewa, «w wielu

wojennych akcyach wsawionego», który do pomocy mia Iwana

Akinowa, Grzegorza Kozowskiego, Aleksego Szczerbatowa,

Wielikogagina i Morozowa. Na radzie pod Kodaczkiem bardzo

zuchwale odzywa si Cieciura. «Lachy na tych co si radzi

Ickaj — powiada — s odwanymi, ale tym co ju miao
w oczy zajrz, nie s straszni. A carska tak wielka potga,

opanowawszy Litw, samym postrachem na kraj wiata onych

zapdzi. My kozacy wydarlimy onym Ukrain i Ru wszystk,

Szwed Prusy zawojowa, wicej nie maj tylko kt Polski, ale

i ten odbiega, usyszawszy o takiej potdze, a co wiksza, e
nie maj midzy sob zgody: szlachta zniszczona, onierze

vr zwizku o niezapacone zasugi, pospólstwo ustawicznymi

wydatkami z godu umiera: bez pienidzy i rady zostaje teraz,

czas onych dognbi. Ja czekam tylko od ciebie najwyszy
hetmanie ordynansu, a co mówi — rzecz oka*.

Wezwany na narad z Humania Kozowski innego by
zdania. «Wolno si chlubi komu — powiada Szeremetowi,

ty lepiej wiesz o siach i odwadze Polaków. Ja, gdzie mnie
•rdynowa bdziesz, gotówem swej funkcyi pilnowa*. Zwraca
uwag na to, e si ze Szwedem pogodzili (pokój w Oliwie),

mog teraz by zajci zbieraniem wojska, nie radzi przeto

daleko w gb Ukrainy pomyka «której oni nie rycho zapomn*.
Mog przeto wcign wojska moskiewskie, a wymczone
podró osaczy i zniszczy*^).

Niepodobay si te uwagi zuchwaemu bojarowi. Odpo-
wiedzia Kozowskiemu, e «swojem trwoliwem zachowaniem
si ujmuje sawy Carskiemu Wieliczestwu», potem, zwróciw^szy

si do obrazu Chrystusa Pana: «nie bd ciebie mia za Boga
JKiego i zbawiciela jeli mi teraz Królestwa Lachów i Króla

do rk moich nie oddasz, abym je Carowi u nóg pooy* 2).

^) Historyja panowania. Tom II, 85^ Sb.

') Chowaskij, po przegranej bitwie pod Poonk mia porwa ze szyi

•brazek w. Mikoaja i kaza rózgami owiczy. (Hist. panowania
Jana Kazimierza II, str. 86). W blunierstwie Szeremeta musi chyba
liy troch prawdy, skoro pisarz wspóczesny jemu, a spraw kozackich dobrze

wiadomy, powiada o nim, «e mia zamiar Króla Polskiego, wziwszy War-
szaw, do Kijowa do niewoli zaprowadzi. (Li et opis. vSamow. str. 34/2).

4*
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Na radzie pod Kodaczkiem, która si odbya 7 lipca (s. s.)

zdecydowano «wkrótce» wyruszy przeciwko Rzptej z wikszoci
puków, drug czci mia dowodzi sam Chmielnicki przeciwko

Tatarom, gdyby na Ukrain nastpowa mieli. O tej radzie

i decyzyi powzitej Chmielnicki zawiadomi Cara listem z Kor-

sunia^). Pose Chmielnickiego Podomiczenko zezna w poselskim

przykazie, e z Szermefjewem poszo 11 puków kozackich

i 60 000 Moskali. Nakaznym hetmanem by Tymofej Cieciura.

Bojaryn Grzegorz Kozowski, konsystujcy w Humaniu, take
przyczy si do Szermeta. Dla zabezpieczenia si od Tatarów

Chmielnicki wysa dwa puki, Czerkaski i Kaniowski. Atama»
Koszowy mia przy sobie 10 000 Kozaków, a Sirko 5000

ochotników ^). Liczba si kozackich bya chyba mocno przesadzona.

Postanowiwszy wojn, Szeremet'jew wyruszy pod Kotelni

z Kijowa, majc jakoby jak mówilimy, 40 000 wojska i ocze-

kiwa na Cieciur, podajcego ku niemu z 60 000 Kozaków^).

Szeremefjew zczy si z Cieciura pod Fastowem i «z wielk
hardoci ku Woyniu ruszy si, nie tylko Woy, ale po

Wis i za Wis pod Kraków zwycizkie chorgwie stawi
obiecujc. Wszdzie mu tdy, którdy szed przez Ukrain,

z woci chopstwa przybywao i prowiantów zewszd od

Runiaków dodawano »*).

Szeremet'jew z Cieciura zdali ku Lubarowi w gb
Woynia. Aeby im drog zamkn, Marszaek W. K., uspokoiwszy

Prusy, pocz wojsko do siebie ciga, aeby je ku Kijowu

i Moskwie obróci. « Powiadano* — pisze ostronie Jerlicz —

^) Akty J. i z. R. T. V str. 33. List z daty 14 lipca (s. s. 1660).

2) Ibid. str. 28.

') Wyhowski daleko skromniej oblicza potg kozack. «Jest bowiem
— pisa — non horibilis potga kozacka, przez te lata w burzach domowej

wojny fluctuando nadwerona. Gdy co najgromadniejsze wyginli puki,

Poltawski we 40 000, Mirhorodzki we 30 000, Przyucki take i Jrklijowski

wszczt zniesieni, a pokrzywarny miasta i wsie porosy. — Zgoa wszystka
wojsko kozackie, na gow zgomadzone, ledwo effetive 40 000 wyniesie, i ta

na jednem miejscu nie stan potg ca*. (Pamiatnik, Tom III, list d»

do Króla 20 grudnia 1659 r. str. 404). Wyiowski lepiej od innych chyba

wiedzia jakie s siy kozackie.

*) Jemioowski, str. 152.



53

i go byo 18 000»^). Gromadziy si jednak powoli wiksze
siy. Gdy si one skupiy pod Dubnem, midzy Dubnem
a Lachowcami, miao by jazdy 20 000, a pieclioty 10 000 wraz

z cudzoziemsk, oprócz licznej czeladzi i ochotnika; wojska

kozackiego byo na 40, albo i wicej tysicy; ordy miao by
50 tysicy przeszo z Amurat-sutanem». Wogóle «rachowano

do bitwy wybranego wojska 40 000, a chaastry 20 000* 2).

Hetman W. K. i Wojewoda Krakowski Stanisaw Potocki

^nia 26 z pod Tarnopola si ruszy na Woy, w kierunku ku

Oohowcom i pod Awratynem za Oohowcami zatrzyma si,

dowiedziawszy si, e Orda stoi pod Czarnym Ostrowem.

Zapobiegajc, aeby si Tatarzy po Woyniu nie wóczyli,

porozumiawszy si z Sutanem, skierowa ich ku Staremu

Konstantynowu i sam si w te strony uda, gdzie 7 wrzenia

Ma miejscu stan. Tu z podjazdu Kryczyski, Tatar-Lipek,

przyprowadzi jzyka. By to kozak-dejneka, który z obozu

Szermeta z pod Kotelni umkn i da dokadne relacye, które

dobrym duchem natchno wojsko-). Dowiedziano si z jednej

strony, e Szeremet mia jakoby wszystkiego 80 000, wraz

z Cieciur, konnicy, prochu i kul dostatek i ruszy si ku

Cudnowu; ale wiadomoci o wojsku polskiem posiadali nie-

dokadne, widocznie od dawnych jzyków czerpane: obliczano

bowiem, e pod Tarnopolem miao by tylko 6 000. Chmielnicki

skupia jeszcze wojsko na Taszykach i mia poda na pomoc

Szeremetowi.

Obaj hetmani, po odbytej naradzie wojennej, postanowili

pody przez Janczaryskie pola ku Cudnowu na spotkanie

nieprzyjaciela. Wojsko szo nastpujcym szykiem: prawe skrzy-

do zajmowaa partya Wb-dy Krakowskiego (Hetmana W. K.

Potockiego), po rodku armata i regimenty, a na lewem skrzydo

^) Jerlicz, II, 50.

^) Ibid II, 51. Tak sam prawie liczb podaje Dyarysz wojny
z Szeremetem i Cieciur: «tame (do Starego Konstantynowa) sutan

z Ordami przyszed, których rachowano 40 000 szabel, nie rachujc koszowych

Indzi*. (Grabowski: Ojczyste spominki. Tom I, str. 144).

') Grabowski: Ojcz. spom, Tom I, str. 145; Historya pano-
wania Jana Kazimierza Tom II, str. 88.
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partya Marszaka (Jerzego Lubomirskiego, hetmana pol. kor.).

Jadc przed wojskami 14 b. m. stanli na mogile bardzo wy-

sokiej (Honczaryse) skd spostrzegli podejrzanych ludzi, wó-
czcych si po zarolach koo Lubartowa. W tym czasie wróci

podjazd i owiadczy, e na oko widzia nieprzyjaciela idcego

taborem szlakiem midzy Lubarem a Krasnopolem. Woj-da

Krakowski zawiadomi o tern Sutana z prob, aby co wojska

przeciw niemu wyprawi, co te Sutan natychmiast uczyni.

Spotkawszy si z przedni stra — wyci j. Dragonia

polska z Tatarami, w pó mili pod Lubarem, napadli tabor

Szeremeta, urwali mu cz wozów, kilkaset Moskwy wycili,

a troch ywcem przyprowadzili. Nieprzyjaciel w pó mili od

Lubaru, na uroczysku Kotyszcze stan taborem i okopa si.

Wojsko polskie w pó mili od obozu Szeremetjewa nocowao^).

Na radzie postanowiono uderzy na nieprzyjaciela, zanim

si dostatecznie okopie i czekano na przybycie armaty. Gdy

j ustawiono, wojsko czekao wyjcia nieprzyjaciela do bitwy,

ale nie doczekawszy si, zemknito je do obozu. 16 wrzenia

znowu wyprowadzono wojsko w pole; nieprzyjaciel zacz by
wychodzi z taboru, ale cofn si. Wojsko podsuno si pod

tabor i z dzia bi poczto. Hetman W. K. dowodzi na prze-

dzie, a e by siedzia na biaym koniu i w óto-gorcym
axamitnym turaku, ostrzeg go jaki Tatarzyn, e moe by
celem dla nieprzyjaciela. Z lewego skrzyda na szace nie-

przyjacielskie uderzyli Chory Koronny Jan Sobieski, pisarz

polny kor., Niemirycz i in. i nastrzelano troch kozaków, na-

brano berdyszów i samopaów sporo ^).

Nazajutrz przedaro si troch kozaków, którzy owiad-
czyli, e Szeremefjew czeka na posiki, majce nadej z Ju-

ryszk Chmielnickim, e zatem pola nie da, tembardziej, e
kozakom nie ufa do tego stopnia, e si od ich taboru wielk
foss odgrodzi. 19 wrzenia wojsko polskie podemkno si
bliej do taboru nieprz3'jacielskicgo i obwarowao si szacami

i waami. Szeremet^jew próbowa przecign na swoj stron

^) Grabowski: Ojcz. spotu. t. I, Dyaryusz wojny z Szeremetem

i Cieciur str. 146.

») ibid. 148.
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Sutana, obiecywa mu upominki trzykro wiksze ni otrzy-

mywa od Polaków, ale bez skutku. Byy pogoski, e Sze-

remet z taboru wymkn si, lecz nie prawdziwe; ale do wym-
knicia si z wojskiem sposobi si. Pilnowali tego Polacy.

Dopiero 26 wrzenia, witem, ruszy si taborem ku Cudnowu.

Urywano go potrosze, ale postpowa naprzód, ostrzeliwajc

si na wszystkie strony. Cay dzie trway utarczki, a dopiero

noc rozja walczcych. Noc t spdzio wojsko polskie w polu,

ród deszczu, bez paszy dla koni, bez ognia i ywnoci.
Skoro wit, 27 wrzenia, ruszy Szeremet swój tabor ku

Cudnowu. Nacign go Woj-da Krakowski pod Cudnowem,

za przepraw. Moskwa opanowaa zameczek, ostróowany pa-

lami dbowemi, a w miecie za zameczkiem stao ici kilka-

nacie chorgwi w odwodzie. Kozacka piechota postpowaa
z tyu. Spostrzegszy, e mu prawe skrzydo z boku przód

zachodzi poczo, kaza piechocie ku odwodowi i zameczkowi

nastpowa. Tymczasem nadeszy dziaa, które mieszay pie-

chot. Widzc, e si koo zameczku nie utrzyma, Szeremet

kaza zapali miasto, aby nagromadzon tam ywno zniszczy,

a cay tabor moskiewski zamkn si w dolinie. Zatoczono

armaty i ze wszech stron poczto razi nieprzyjaciela, a orda

te ataki wcieraa. Tabor polski, który by nadszed, ju si

przeprawi nie móg dla pónej pory. Noc przeto spdzono

w polu, otoczywszy dokoa nieprzyjaciela. Wycieczki jego nie

odniosy skutku. Tymczasem dowiedziano si, e Chmielnicki

pod Przyluk ju od piciu dni nocuje, e ma przy sobie jakoby

60 000 kozaków i 30 dzia. Przez kilka dni trway utarczki,

a tymczasem przyszy wiadomoci, e Chmielnicki pod Berdy-

czewem stoi. Wiedzia zapewne o tem i Szeremet i szuka

sposobu poczenia si z nim. Zmyli tedy, e niby dla pa-

szenia koni wyszed caem wojskiem (6. padziernika). Zaata-

kowany przez prawe skrzydo, które zajo drog od Pitki

i oczycio j troch armatami, nieprzyjaciel cofn si do

taboru. Hetman W. K. pomkn swój obóz dalej nieco od

Moskwy, z obawy, aby nie by przez Chmielnickiego napad-

nity; skorzystali z tego Moskale i ywnoci, zakopan w Cud-

nowie, odywili si troch.
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7 padziernika Jerzy Lubomirski, Marszaek, ze swoj
dywizy, a Nuradyn sutan ze swoj ord, poszli przeciwko

Climielnickiemu i z poudnia nast<jpowali na niego pod Sobo-
dyszczami. Szeremet, rozumiejc, e cae wojsko nasze poszo

przeciwko Climielnickiemu, wyszed z piechot i rajtary i ku
szacom polskim zbliy si, ale zasadzka nasza spdzia go

nazad do taboru^).

W tym samym czasie, kiedy Szeremefjew broni si
musia pod Lubarem, Chmielnicki z taboru pod Przyuk
Zbarazk zawiadamia go, e z Oboinym Tymofiejem Nosa-

czem posya mu na pomoc osiem puków, <'a gdyby on nie

wydoa, nie naley traci nadziei, gdy ja jeszcze pozostaj

w odwodzie, aeby wiksze skupi wojska ku wiekuistej chwale

Carskiego Wieliczestwa a na postrach wrogom »^). Jakby dla

wzmocnienia nadziei Szeremeta, doda do listu wasnorczny
dopisek: «ja sam, jak dugo mi starczy si i zdrowia, take
bd si stara posikowa Wasz Mio, a od Carskiego Wie-

liczestwa wtenczas chyba odstpi, gdy duszy w mojem ciele

nie bdzie. Wiem, e Wasza Mio w-tpisz o mojej wiernoci,

niech przeto przysiga spadnie na moj gow, jeli pomyl
o zdradzie*^). W dziesi dni póniej zdawa relacy carowi

na nut bardziej aosn. Jakkolwiek wiemy, (^ bitwa pod

Sobodyszczami zakoczya si baganiem o lito, Chmielnicki

nic Carowi o tem nie pisa. Na kilka dni przed wysaniem
komisarzów swoich dla ukadania si o zgod, pisa jeszcze do

tumnego djaka Amaza o posiki, zaznaczajc cikie pooenie
Szeremeta pod Cudnowem i chwalc si, e odpierajc zwy-

cisko ataki Polaków pod Sobodyszczami, wiele trupów po-

oyli*).

Obóz Chmielnickiego by na wzgórzu w ciasnem miejscu,

ale nieprzystpnem i do zdobycia trudnem. Mimo to postano-

wiono uderzy z nadejciem piechoty. Hetman polny oddawszy

lewe skrzydo Janowi Sobieskiemu, sobie wzi prawe, a re-

1) Grabowski: Ojcz. S p o m. I, 148—156.

') Pamiat. t. III, str. 432.

») Pamiat. t. III, 433.

*) Akty J. i Z. K. t. V, 37.
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zerw poruczywszy Janowi Wyhowskiemu, postanowi uderzy.

Wkrótce opanowano obóz i namiot Chmielnickiego. Kozacy

bronili si zapamitale — byli to starzy kozacy Nosacz, Hula-

nicki, Federowicz, Lenicki, Zieleski; z samopaami, kosami,

siekierami wypadali, gdy strzela nie mogli, nogi koniom pod-

cinali, zranione i przestraszone konie paday. Z innej strony

nastpowano na obóz; Sobieski, Chory W. K., ksita Winio-
wieccy, Wyhowski i inni walczyli w szeregach jak proci o-
nierze. Chmielnicki, który zapewne pierw^szy raz w yciu swojem

w wielkiej bitwie uczestniczy, przeraony uczyni Bogu votum,

e gdy cao z niej wyjdzie, mnichem zostanie, zrzeknie si bu-

awy kozackiej, nie chce by w nienawici u Polaków, ani za

bunty sam pokutowa. Starszyzna kozacka, dowiedziawszy si
o tcm, przybya do niego, a lyCnicki, za opiekuna przydany

Juryszce przez ojca, przemówi do niego: «odó to naboestwo
na potem, teraz myl o sobie i o nas. Stara si trzeba, jak

z tej toni wybrn. Polacy nad nami góruj, nierównie mniejsze

siy majc, a wszystko to Bóg nas karze za jawne krzywo-

przysistwa. Zatem, uderzywszy si wszyscy w piersi, a Bogu
si upokorzmy i radmy tej nocy, bo jak dzie nastpi, a Orda

przystpi do Polaków, ju tu ostatni koniec nasz bdzie.

Odezwij si do miosierdzia Polaków, skoro ich zwyciy nie

Moesz, obiecaj stateczn wiar, usug i poddastwo Rzptej,

Moskwa niech radzi o sobie; jeli tu poginiemy i Moskwie nie

przydamy si, yjcy moemy Moskwie przyda si potem*.

Tak mylaa Starszyzna, ale pospólstwo lkao si zemsty

i chcieli zoy od kadej gowy pienidze dla Tatarów, aby

ich w opiek wzili. Tatarzy nie przyjli jednak propozycyi.

Wysano tedy do Polaków Doroszenk, który owiadczy, e
Chmielnicki nie przeciwko Polakom cignie, lecz pragnie z-
czy si z Cieciur, aby wspólnie na Moskw uderzy. Obie-

cali zczy si z Polakami, proszc tylko, aby nad nimi zemsty

mie byo. Nuradyn sutan ofiarowa si jako porednik do zgody^).

Szeremetjew tymczasem przekonany, e nie moe wyrwa
si z matni, nawróci gocicem ku Pitkom, mimo dzielnej

^) Hist. panów. Jana Kazimierza t. II, 99— 100.
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obrony, wszed znowu do taboru i okopa si na nowo. Mimo
wszysko, gdy w taborze moskiewskim zapaliy si procliy,

Tatarzy pierwsi do ogona taboru wpadli i poczli rabowa.
«Przy karecie ySzeremetowej czerwone zote czapkami midzy
siebie dzielili; soboli, srebra dostatek nabrali*. Mimo wszystko

nieprzyjaciel utrzyma si jeszcze w taborze, który cinito
mocno, a tymczasem rozpoczy si narady z komisarzami ko-

zackiemi 15 padziernika. Chmielnickiemu dano zna, aby

przyjecha do obozu dla zoenia przysigi. 18 padziernika

stawi si Chmielnicki ze Starszyzn, a 19 przysig zoyli.

Tego dnia Juryszko wysa list do Cieciury z zawiadomieniem

o zgodzie i rad, aby Moskwy odstpi, a kozaków na nich

obróci. Kozacy od Cieciury tumnie poczli ucieka do obozi*

polskiego, nie bez utarczek z Tatarami.

Zdradzony przez Chmielnickiego, osabiony przez Cieciur,

Szeremet zamkn si w taborze, ale tak zosta cinity, e
ruszy si nie móg. Nie byo innej rady — trzeba si byo
podda. Prosi tedy o rozmow. Ze strony polskiej wyjechali

Dymitr Winiowiecki, Woj-da Beski, Bieniewski Woj -da Czer-

nichowski, Niemirycz podkomorzy Kijowski i inni, od Tatarów

Kamambot i Kaja bej murzowie, a ze strony Moskwy knia
Kozowski i Szczerbatow. Ale traktaty skoczyy si dopiero

2 listopada, a 3-go wojsko moskiewskie bro zoyo — oprócz

samopaów i muszkietów byo 24 dzia. Nie obeszo si to

bez napaci Tatarów, którzy wpadszy pomidzy rozbrojonych,

jeców brali. Klska ta ogromnie przygniota i upokorzya
Szeremet^jewa. Zaproszony na wieczerz do Potockiego, nic nie

jad, tylko pó kieliszka wina wypi, a na Chmielnickiego i na

Cieciur, e go zawiedli, narzeka. Tak wic 1 listopada dopiero

zakoczya si uciliwa, ale zwyciska kampania Cudnowska^).

^) Szczegóy do kampa»ii Cudnowskiej : Bellum Polono-Mo-
schorum ad Cudnów Collectanea ex Ai chivo Collc^ii hist. T. VII

str. 1 n. n. 1894. Hist. panów. Jana Kazimierza, t. II, 86— 1G5;

Jemioowski 152—159; Jedlicz t. II, 47—58; Grabowski: O j c z. S p o at.

t. I, Dyaryusz wojny z Szeremetem 144— 163; Akty J. i Z. R.

t. V, 38—42. Odpiski Jurja Baratys kiego i Wasyla Szeremet'-

jewa o Kampanii Cudnowskiej.



59

By to pierwszy nieuday zupenie wystp Cimielnickiego^

który nie znamionowa ani zdolnoci, ani charakteru, ani mstwa,
ani nawet zrcznoci politycznej w modym hetmanie.

Zanim podda si Szeremefjew, toczyy si ukady z Chmiel-

nickim na wspólnej radzie co do warunków, zoonych pi-

miennie przez obu hetmanów koronnych. dano tedy, aby

Hetman wysa posów swoich z poddaniem si do Króla i Hana,

aby wysa memoryay do Wojska Zaporoskiego z zawiado-

mieniem powrotu do poddastwa Rzptej, a do puków Niy-
skiego i Czernihowskiego z daniem, aby si czyy z woj-

skiem koronnem i litewskiem. Dwa puki kozackie, jeden

z bliszych, a jeden z Zadnieprza, maj by stale przy wojsku

koronnem; ma wyda uniwersay do ludnoci, aby ywno do

obozu polskiego zwoono, za które jednak otrzymaj wynagro-

dzenie w gotówce; ma obmyli sposób komunikowania si
z Hetmanami i wojskiem litewskiem. Po ostatecznem zgnie-

ceniu Szeremeta, wojsko koronno ma si uda na Zadnieprze

do kilku puków na wypoczynek. Cieciura z kilku pukami
otrzymuje amnesty. Hetman obowizuje si przeci komuni-

kacy Szeremeta z Moskw o posiki, a sam w razie potrzeby

wojsko polskie posikowa^).

Warunki te po omówieniu wspólnem przybray ostateczn

form jako Punkty umowy z wojskiem Zaporos-
ki em, streszczajce si w nastpujcych pozycyach, omówionych
przez Woj-d Bracawskiego, Chorego Koron. Stolnika Sando-

mierskiego i Chorego Lwowskiego. Komisya Hadziacka

miaa by utrzyman, z wyczeniem wszake punktów, odno-

szcych si do Ksistwa Ruskiego, które pozostawiono do de-

cyzyi Króla. Jakkolwiek zastrzeenie to byo warunkowe, jed-

nake nie trudno byo domyli si, e Rzpta, przekonawszy

si, jak mao mona liczy na zrozumienie przez kozaków
wartoci politycznej tego punktu ugody Hadziackiej i jak mo-

goby by niebezpieczne utrzymanie go w sile na przyszo,
nie bya skonn zatrzyma go na przyszo. Hetman
Wojska Zaporoskiego odstpuje protekcyi moskiewskiej, wraca

*) Pamiat. t. III, str. 437—439.
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pod posuszestwo Rzptej, a na przyszo adnej innej pro-

tekcyi szuka nie bdzie. Dla uwolnienia fortec ukraiskich

od Moskwy, Cimielnicki wraz z wojskiem polskiem Moskw
bi i znosi bdzie; a gdyby Szeremet ruszy si, ma nast-

powa na niego wspólnie z wojskiem polskiem. Cieciura otrzyma

amnesty pod warunkiem, e natychmiast obróci or przeciw

Moskwie. Puki Niyski i Czernihowski maj wróci do pod-

dastwa Rzptej i przyczy si do wojsk polskich, a gdyby
tego uczyni nie chciay. Hetman wraz z Hetmanami koron-

nymi nastpi na nich. Pastwo pograniczne Hana Krymskiego
aby wolne byo od napastowania, a pasze, wedug dawnych
zwyczajów, aby Tatarom pozwolone byy, winiowie aby byli

wypuszczeni, a pospólstwo aby przysig na wierno Rzptej

zoyo w obecnoci Komisarzy polskich i).

Warunki te, uoone w obozie pod Cudnowem dnia 1 7 pa-
dziernika 1660 roku, zaprzysione zostay uroczycie nazajutrz

przez obu Hetmanów koronnych i przez Jerzego Chmielnickiego-).

Osobno zoyo przysig Wojsko Zaporoskie, a take osobno

przysigli Pukownicy, Sdziowie, Asawuowie, Setnicy i Atama-

nowie. Owiadczyli, e bd wierni Królowi i Rzptej, e zrze-

kaj si protekcyi postronnych panów, a osobliwie Cara mos-

kiewskiego, e poselstw adnych ani posya ani odprawia
bez wiadomoci Króla i Rzptej nie bd, e walczy bd prze-

ciw kademu nieprzyjacielowi Pastwa Polskiego. Rota jura-

mentu bya taka sama jak hetmana Juryszki Chmielnickiego').

Umow Cudnowsk podpisali midzy innymi Piotr Doro-

szenko i Micha Hanenko, dwaj póniejsi kandydaci do buawy
ketmaskiej, zapanicy i warchoy, którzy przeszo dziesi lat

mcili potem Ukrain. Doda si godzi, e ani Doroszenko

ani Hanenko rk wasn nie podpisali si, ale «za uproszeniem

towarzyskiemu przez innych. Reszt Starszyzny podpisa «na

^) Grabowski: Ojcz. spom., t. I., str. 165— 168; Szczegóy : zarówno

cdeklaracya aski, jak i caa umowa Cudnowsk wpisana zostay do «V o 1.

lej.* (t. IV, 357—359).

^) Rot przysigi w caoci: BibL Czartoryskich Codex: No.

402, str. 361.

») Bibl. Czart. Codex Nr. 402, str. 361.
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prob ich rk wasn, «poniewa pisa nie umiej»,
Harasim Kaposki. Z 19 Starszyzny kozackiej, wysanej do

omówienia i podpisania Komisyi cudnowskiej 5 podpisao si
«za uproszeniem* cudzej rki, a 14 zupenie pisa nie
umiao.

Na tym samym sejmie Jerzy Climielnicki, jako « statecznie

wierny i yczliwy Rzptej* otrzyma dzieraw Hadziack i Mir-

horodzk prawem wieczystem, a przywileje, wydane Danielowi

Wyhowskiemu i onie jego, urodzonej Helenie Chmielnickiej

i potomstwu ich, jakote Janowi Nieczajowi i maonce jego

Stefanidzie Chmielnickiej, pewne daniny potwierdzono^).

Równoczenie posypay si nobilitacye kozaków rzekomo

zasuonych Rzptej, stosownie do zobowiza komisyi Hadzia-

ckiej2).

Po dokonaniu przysigi. Chmielnicki ustpi pod Kodni
i z obozu wysa list do Szeremet'jewa. « Podobao si Bogu
wszechmogcemu, e wojsko nasze Zaporoskie jednostajnymi

wolnymi gosami zezwala pozosta w poddastwie króla pol.

jako pana swego przyrodzonego i ju stao si wszystko co-

kolwiek do oddania naszej wiernoci naleao ». Zawiadamia
go nastpnie, aeby o odmianie w wojsku Zaporoskiem adnej

-) Vol. leg urn, t. IV, str. 359. (R. 1661).

'•') Wówczas to przyjci zostali do klejnotu szlacheckiego — imiona ich

zapisujemy dla przypomnienia:

Micha Zieleski, puków. Bracawski — otrzyma przytem sioa Serebryn

(póniejsza Scrcbryja?); Pawe Jan Chmielnicki — przywilej na Buhajówk
i Berków; Izydor Karpenko, przywilej na Wodzianiki; Bazyli i Andrzej Go-
siscy, przywilej na Baklik i Jalimanicz; Piotr Doroszenko puków. Czeh-

ryóski ; Ostaficy Gwowski, przywilej na Czarn Kamionk; Jan Federowiez

Jackowski, przywilej na myny, Szeniow, Kruczeników, Dmitow Buow;
Micha Hanenko, Jan Jurjewicz Serbin, Eustachy Nowakowski, Tomasz Woj-

ciechowicz, Micha Kalcnkowicz, Micha Ratkowicz, Jakób Wojciechowicz,

Michajo Popadajo, Samuel Pukierzyski, Symeon Zieleski, Aleksander

Dolkiewicz, Martyn Silnicki, Jwan Labuszny, Stefan Chemiski, Jetemiasz

Uroszowicz, Jwan Krawczenko alias Bowdynowicz, temu przywilej na foior

Fastówk i Parchomówk, Stefan Poducki, Seweryszenko Ko, Ostaficy

Hohol. Na instancy hetmana i Hana Krymskiego do klejnotu szlachechiego

dopuszczono Zacharyasza i Krysztofa Piotrowiczów (Vol. legum, t. IV,

359— 369. Otrzyzko). Tak drog powstawaa znaczna cz «szlachty ruskiej*.
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nadzieji nie mia^). I podpisa si: «lietman wojska I. K. M. —
Zaporoskiego », jak przed kilkoma dniami pisa si: «Wa-
szego przewietego Carskiego Wieliczestwa wierny i najniszy

poddany Jerzy Climielnicki, lietman z wojskiem Waszego Car-

skiego Wieliczestwa Zaporoskiemu.

Tymofej Cieciura, do wojska pozostaego w obozie Szere-

meta wystosowa uniwersa, zawiadamiajc, e Chmielnicki wraz

ze Starszyzn i czerni kozack, zawar ugod z Rpt na pod-

stawie paktów Hadziackich, zachca przeto do czenia si

z nim albo z Chmielnickim lub z dragonia polsk-). Wezwa-
nie to nie zostao jednak przez wszystkich yczliwie przyjte —
nie bez wpywu zapewne Szeremefjewa. Odezwa si przeto

do nich powtórnie Cieciura, zwracajc uwag Starszyzny, e on

uczyni to, co postanowione byo na wspólnej radzie i e wspól-

nie z nim mieli obóz kozacki opuci. Jeli nie uczynili tego,

spodziewajc si jakich posików — to czekaj daremnie; radzi

przeto, aeby porzucili zatwardziao i niewinnych ludzi na

zgub nie wystawiali, gdy puki kozackie wszdzie ju zmie-

nione zostay, nic przeto nie pozostaje i Szermetowi, jak pod-

da si i o ask prosi*).

Chmielnicki zdaje si tym razem szczery mia zamiar po-

prawi bd swego ojca i wróci do Rzptej. Wtpi naley,

aeby to uczyni z wasnego natchnienia lub przewiadczenia,

bo w tym wieku nie móg jeszcze posiada potrzebnej do wiel-

kich, stanowczych i odpowiedzialnych czynów rozwagi poli-

tycznej. O tej szczeroci wiadczy moe tenor uniwersau,

wydanego do kozaków i mieszkaców puku Przyuckiego.

Doszo do mojej wiadomoci — pisa — e wszyscy wy Zadnie-

przanie, bd modemu wiekowi niedowierzajc, bd mylc,
ie pod przymusem zoyem z wojskiem Zaporoskiem przy-

sig Rzptej, niechcecie jednomylnie i jednostajnie wróci do

waszego pana. Uporem swoim wywoacie tylko niepotrzebny

przelew krwi, bo skoro tylko Dniepr stanie, wojsko koronne,

') Pamiat. t. III, 439.

') Pamiat. t. III, 441.

') Ibid. 443.



63

tatarskie i nasze kozackie na was pójdzie. Nie ogldajcie si

przeto na Puszkarów i innych buntowników. Zapewnia, e
wiara prawosawna nienaruszona zaciowan bdzie, e wolnoci

i majtnoci icli nie ucierpi, a Somkowi i przebieecowi

Brzuchowieckiemu, który w jego imieniu faszywe uniwersay

rozsyaj, niewierzyli^)

Szeremefjew o ile butnie si stawia przed kampani
Cudnowsk, o tyle upokorzy si umia na kocu. Warunki
poddania si byy nader cikie.

1. Wojska Kijowskie miay by wyprowadzone z Kijowa,

jakote z Perejasawia, Niyna i Czernihowa i nie zatrzy-

mujc si nigdzie, wej do Putywla. Kule, proch, dziaa,

bro i wszelkie zapasy amunicyi, znajdujce si w tych

Kiiastach, miay by Polakom oddane. Wojsko Szeremefjewa

po oddaniu broni i wszelkich zapasów wojennych przez trzy

dni w obozie pod ochron Hetmanów ma pozosta, poczem

dopiero maj odej do Kodni, Kotelni i Pawooczy.

2. Po zoeniu przysigi Szeremetjew ze starszyzn woj-

skow, oficerami i z 200 onierzami opuci obóz wasny i przej-

dzie do obozu hetmanów. Pod opiek hetmanów, Hana Krym-
skiego pozostan a do czasu ewakuacyi Kijowa, Perejasawia,

Nizyna i Czernihowa.

3. Naczelnemu wodzowi, starszyznie i oficerom wolno b-
dzie zatrzyma przy sobie bro rczn i szable, a onierzom
100 siekier dla rbania drzewa.

4. Pozwolono im zatrzyma przy sobie wzite z Kijowa

sprzty i pienidze.

5. Kiedy wyej wymienione miasta bd od zaóg moskiew-

skich wolne, wówczas wojsko moskiewskie wejdzie do Putywla,

pod ochron polskich oddziaów, aeby po drodze nie byo ani

ucisku ani rabunku. ywno maj sobie kupowa, take ko-

nie w razie potrzeby. onierzom, jako te cudzoziemcom, b-
dcym w subie moskiewskiej, jakote tym, którzy pozostaj

w miastach, majcych by wróconemi Rzptej i oczyszczonemi

z zaóg moskiewskich, VoIno bdzie przej na sub Rzptej.

ij Pamiat. T. III, 445.
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6. Kozacy najprzód opuszcz tabor i u nóg obu hetma-

nów zlo bro i chorgwie.

7. Wszyscy winiowie Polacy i cudzoziemcy maj by
wydani, zarówno ci, którzy znajduj si w obozie, jak i znaj-

dujcy si w miastach wyej wymienionych.

8. Bojarowie, wojewodowie i namiestnik Biaozierski,

Wasyl Borysowicz, Szeremefjew porczaj, e wojewoda Jerzy

Boratyski statje powysze przyjmie, proch, kule. wszelkie za-

pasy wojenne, znajdujce si przy nim wyda, jako te wszelk
bro, sam za pozostanie przy hetmanach do oczyszczenia z woj-

ska Kijowa i miast wyej wymienionych. Jeli za tego nie

uczyni, to artyku ten do niego nie stosuje si.

Hetmanowie przyrzekaj Szeremetjewowi z towarzyszam

e wszelka bro, któr Szeremefjew zoy, zwioz za wojskiem

do Putywla i zwróc Moskwie^).

Szeremefjew, posyajc kopi tej umowy Boratyskiemu,

zawiadamia go o zdradzie Chmielnickiego i Cieciury, uska-

ra si e mu z pomoc nie przyszed, e musia siedzie

w obozie, gód cierpie i e mu wreszcie zabrako kul i oowiu.

Tumaczy mu, e jeli do warunków poddania nie zastosuje

si, to rat' carsk zgubi. Prosi przytem, aeby poleci Czaa-

dajewowi wojsko moskiewskie wyprowadzi^).

Naturalnie ani Boratyski ani Czaadajew do tego nie

zastosowali si. Skary si póniej Szeremet przed Carem na

Boratyskiego, e na wezwanie do wspólnej akcyi nie stawi

si: wyszed z Kijowa i z drogi nawróci. Szeremet zuchwal-

stwo swoje niewol przypaci: dosta si on w niewol Tata-

rom i do Krymu powdrowa.
wietnego tego zwycistwa nie wyzyskali Polacy — roz-

gromiwszy nieprzyjaciela, poprzestali na tem. Strwoosa
Moskwa rycho si opamitaa i rozpocza znowu gaska J
kozaków za Dnieprem. 9

W otoczeniu Juryszka Chmielnickiego trwao cigle wrze-

nie i intrygi. Mody hetman nie mia ani dowiadczenia ani

*) Akty J. i Z. R. t, V, str. 40 i n. n. Spisok z dogowornych statiej etc.

2) Ibid. str. 39.
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rozumu, ani powagi, ani stanowczoci, aeby temu zapobiec.

By to charakter niestay, waliajcy si, a nie mia w otocze-

niu swojem ani dobrej ani uczciwej rady. Zrazi si do ict-

mastwa bez wadzy i siy. Pukownicy i Starszyzna take
nie mieli serca dla niego. Pocichu intrygowa równie Wy-
iowski, który mia w Wojsku Zaporoskim adherentów i rad

byby powróci do buawy hetmaskiej. Ale dla Rzptej by
dogodniejszy Wyhowski, jako Wojewoda Kijowski, majcy
przy sobie tylko garstk wojska, ni Wyhowski jako hetraaM

Wojska Zaporoskiego, nawyky do wichrzenia i buntów.

Zdaje si, e ogólny, niezbyt przychylny nastrój Starszy-

zny w obec Chmielnickiego, trwoy modego hetmana. Po-

stanowi zoy buaw hetmask, jakkolwiek na razie zamiar

swój trzyma w tajemnicy. Powzi tedy plan zwoania rady

kozackiej do Korsunia i zaprosi na ni Bieniewskiego, który

dowiedzia si ju na miejscu, e Chmielnickiemu, niby z przy-

jani, niektórzy ze Starszyzny doradzaj zoy swój ciki
urzd w rce innego. Jedynym kandydatem na razie by
Wyhowski, bardziej dla Rzptej niebezpieczny od Chmielnickiego.

Bieniewski zwoa Starszyzn do siebie, owiadczy o zamiarze

Juryszki i zapyta — kogoby oni uwaali jako godnego
urzdu hetmaskiego? Wikszo odpowiedziaa: my ju
mamy upatrzonego hetmana, polemy do niego i zaraz go tu

obierzemy. Poczli chwali swego kandydata. Teje nocy

Bieniewski widzia si z Chmielnickim i zapyta z jakiego po-

wodu chce zoy buaw? Ja jestem mody, nieszczliwy,

nkany chorob, odpowiedzia — cierpia na padaczk — i przy-

toczy inne mniej wane przyczyny. Bieniewski przedstawi nie

bezpieczestwo w razie zrzeczenia si hetmastwa, jakie jemu
i caemu domowi grozi.

Aeby Chmielnickiemu otworzy oczy na intrygi Starszyzny,

Bieniewski zwoa pukowników i owiadczy w obec nich

o zamiarach Juryszki. Zadali zwoania rady nazajutrz i wrcz
powiedzieli, e bez hetmana zosta nie mog; jeeli si on

zrzecze buawy, natychmiast posyaj po «kogo», komu w opiek
oddadz siebie, ony swoje i dzieci. Chmielnicki kaza nazajutrz

zwoa rad. Zdaje si, e zrozumia o kogo tu chodzi. Chc
5
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znowu wybra mnie hetmanem, aeby mogli wichrzy » — «rzek»

A tymczasem oni ciebie oskaraj — mówi Bieniewski, —
powiadaj, e Sirko, Aposto, Cieciura i Puszkar z twego

powodu buntuj si, e Brzucliowiecki i Somko take z twojej

inspiracyi wiclirz.

Widzc, e jest otoczony ludmi nieprzychylnymi, Juryszko

obieca by powolnym radom Bieniewskiego, który te mu
radzi, aeby hetmastwa nie opuszcza, ale zamiast Semena
Gouchowskiego, pisarza, który by patnym zwolennikiem

Moskwy, urzd pisarski odda Teterze, a przez to zasuy
sobie na yczliwo Króla i Rzptej. W ten sposób Tetera

byby niejako korektorem czynnoci Juryszki.

10 listopada s. s. zebraa si rada Starszyzny na dworze

Chmielnickiego. Bieniewski owiadczy, e wszelkie poprzednie

rozporzdzenia Moskwy nie maj ju adnego znaczenia —
w obec rezultatów kampanii Cudnowskiej — i wrczy buaw
Juryszkowi. Starszyzna przyja z faszywym entuzyazmem ten

akt ponownego wyboru. Ale okazao si, e wojsko da
czernickiej rady. Bieniewski zgodzi si na to, pomimo oporu

Chmielnickiego, który lka si zwoywa czer wojskow,

osobliwie w czasie jarmarku. Bieniewski opar si i nazajutrz

zwoano rad. Na placu przed cerkwi Spasa zebrao si okoo
20,000 ludnoci. Starszyzna czekaa na dw^orze Chmielnickiego.

Przyjecha Bieniewski. Hetmana nie byo. Krzyknito, aby

posa po niego. Zjawi si hetman w otoczeniu pukowników,

kaniajc si czerni na wszystkie strony i blady, bez czapki

stan, pooywszy czapk, a na niej buaw, w rodku koa.

«Wedug boej i waszej woli powrócilimy do naszego przy-

rodzonego pana. Aeby na przyszo nie byo ju midzy
wami moskiewskich porzdków, Król J. Mio przysa ku

Mam swego komisarza, który ad zaprowadzi ». Poczem zabra

gos Bieniewski i w dugiej mowie na temat aski królewskiej,

owiadczy, e Król wszelkie przesze winy przebacza. Na to

z porodka czerni odezway si gosy, e Starszyzna icli

oszukiwaa z powodu swojej sprzedajnoci i e na przyszo
grotowi s nikogo nie szczdzi, nawet ojców w^asnych, gdyby

ich na z drog zaprowadzi chcieli. Gdy krzyki ustay,
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Bieniewski uj lec buaw i Chmielnickiemu wrczy imieniem

Króla. W tym samym czasie Nosacz zosta obrany oboinym,

a na trzeci dzie Tetera pisarzym generalnym. Rada zakoczya
si weso uczt u Bieniewskiego i pijastwem kozaków.

Nazajutrz znowu rada. Odczytano umow Hadziack.

Wszyscy byli zadowoleni, narzekajc na Wyhowskiego, e przed

tem nie kaza im przed wojskiem odczyta. Tetera, który jako

pose Bohdana Chmielnickiego, prawi w Moskwie o jednoci

Rusi z Moskw, teraz wszystko ze na Moskw zwali. Kozacy

wysuchali pouczajcej mowy i prosili go o opiek i rad dla

Modego hetmana^).

Tak si zakoczy ten akt poddania si ponownego pod

wadz Rzptej wojska Zaporoskiego.

^) Soowjow: Ist. Ross i i. Tom XI, str. 109—112. Tetera, pomimo
wyboru, zdaje si pisarstwa nie przyj, gdy go nie sprawowa. Przynajmniej

nie napotykamy ladów urzdowania.





JURYSZKO PONOWNIE ZRZEKA SI BUAWY.

Zadnieprze, które sympatyami swemi zawsze ciyo ku
Moskwie, pozostao guche na uniwersay Climielnickiego. Ugoda
Cudnowska, zamiast spoi Kozaczyzna, dzieliaj jeszcze wicej,

wywoujc walki wewntrzne, popierane przez Moskw, która

nie mylaa wcale zrzeka si panowania nad Ukrain. Car,

wbrew zwyczajowi, nie ukara Szeremefjewa, ale usprawiedliwia

go zdrad Cieciury i Chmielnickiego, który cigle obsya go

listami z nadziej przyjcia z pomoc i nie przyszed^). Uzna
Jakim a Somka nakanym hetmanem i pocz posugiwa si
nim jako narzdziem przeciwko Chmielnickiemu. Somko, bynaj-

mniej przez kozaków nie obrany prawidowo na urzd hetmaski,

sam si hetmanem nakanym mianowa i podniós bunt

przeciwko Chmielnickiemu-) i w ten sposób zapalia si wojna

domowa na Zadnieprzu, gdy Chmielnicki z wiernymi sobie

kozakami na Zadnieprze wkroczy.

Osobliw gorliwo okazywa Somko: cigle napastowa

Moskw probami o przysanie wojska dla obrony bd od

Polaków, bd od Tatarów, a sekundowa mu w wiernoci Wa-
siuta Zootarenko, pukownik Niyski. Na pocztku kwietnia

(1661) Somko wysa posaców do Moskwy z relacy o poo-

eniu Ukrainy. Zapewniwszy Cara, e wojska polskiego nie

^) Akty J. i z. R. Tom V, 42. Carska hramota Somkowi. Grudzie 1 660.

-) Lietopis Samów. 35/1.
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ma na Zadnieprzu, zawiadamia, e wkrótce ma by rada

kozacka w Perejasawiu, na której maj zamiar obra sobie

hetmana. Narzuca si niejako ze swoj propozycy, pocieszajc

równoczenie wiadomoci, e puki Przyucki, ;ubieski, Mir-

liorodzki razem z Somkiem i Zootarenkiem id, e Zuczenko,

puk. Perejasawski, skania si do przystpienia do Moskwy,
Sirko wiernie Carowi suy i jakoby owiadczy Jurasiowi

Chmielniczence, e od Cara nie odstpi nigdy-). Sowem, wia-

domoci byy bardzo pocieszajce. Somkowi tak spieszno by*
wybra hetmana, e w lad prawie za tym listem wysa
prob w imieniu szeciu pukowników, asauów, setników

i pospolitych kozaków o wybór hetmana. Wprawdzie by ju
w tym wzgldzie ukaz carski, ale nie mona byo przystpi
do wyboru, bo wojsko polskie i Tatarzy obiegli Perejasaw

i komunikacy z nim odcili^').

Walka o hetmastwo kozackie przybraa charakter nie-

sychanie zagmatwany: by to jaki dziki splot intryg wojennych,

oszczerstw, donosów, wiadomych faszywych pogosek, nad

któremi góroway ambitne pragnienia i chciwo pospolita,

obudna, sprzedajna, zawsze skora do wycigania rki, zarówno

o polskie zote jak o moskiewskie sobole i ruble. Juryszka,

czowieka sabego charakteru i ulegajcego rónym wpywom,
wyzyskiwano, baamucono lub otaczano tak sieci intryg, e
saby jego umys widzia jedn tylko ucieczk — w modlitwie

i monasterze Ale i na tym punkcie, jak obaczymy, staoci
si nie odznacza.

Widzielimy, e Somko zabiega u Cara o hetmastwo,
ale Moskwie nie byo spieszno: czekano póki nie wyklaruje

si mtny chaos intryg i wani kozackich, wzajemnych skarj,

wzajemnych podejrze, w^zajemnej nieufnoci. Na yczenie Somka
i jego adherentów. Car w dugiej i rozwlekej hramocie zawar
krótk odpowied: «o obraniu hetmana, gdzie i przy kiM
macie go obra, o tem bdzie wam ukaz wielkiego hosudara**).

^) Akty J. i z. R. Tom V, str. 49.

^} Akty J. i Z. R. Tom V, 58.

5) Akty J. i Z. R. Tom V, 62.
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Oczywicie, odpowiedz ta nie moga zaspokoi przedewszystkiem

Somka, gdy bya wyrazem, do pewnego stopnia, nieufnoci

ku niemu i niewtpliwie przyczynia si do zajcia waliajcego

si stanowiska. Moskwa postpowaa zrcznie i ostronie,

dopóki dokadnie nie poznaa sytuacyi: odkadajc przeto

wybór lietmana, Somka tytuowaa nakanym i uspokoia jego

pragnienia 500 rublami^). Moskwa gaskaa Somka, ale nie

popieraa — i miaa po temu racye. Na pocztku czerwca

(1661) Somko przed Woj-d Zmiejew'ym uskara si, e go

Car za mao koclia, a ^jeli i nadal trwa bdzie taka niemio
carska, wszystkiego odstpi i porzuc »

^). Nie wiedzia o tem,

e dowody mioci s w brzczcej formie ju w drodze. Aeby
si odwdziczy za t mio ju na pocztku sierpnia donosi

Carowi, e od pisarza Chmielnickiego Semena Gouchowskiego^)

wie dokadnie o «zdradzie» Juryszka, który wysaca Somkowego,

majcego list z namow aby Carowi si pokoni, do wizienia

wsadzi, a liana krymskiego z Ordami na pomoc przyzwa,

take Polaków aby «wojowa Przewietne Wieliczestwo ».

Wedug brzmienia tego listu, Chmielnicki uwaa Króla pol-

skiego «za pana swego » i ma zamiar uderzy na Carskie

Wieliczestwo i grody ukrainne na Zadnieprzu*). Tajemny
Wydzia (Tajnyj Prikaz) w Moskwie kaza Nikiforowi, pod-

jaczemu, wybada Somka. Zeznania jego byy zupenie inne;

czy i o ile wpywaa tym razem «mio carska », trudno wie-

dzie. Przedewszystkiem o uwizieniu posaca mowy nie byo.

Przeciwnie, Juryszko okaza si bardzo mikkim, owiadczajc,

e «sam mia zamiar posa do Somka setnika Kaniowskiego,

aby o wszystkim pomówi. Nakany hetman ma zupenie

dobre nadzieje wzgldem Jurasia, gdy on Zadnieprze oszczdza.

Nie móg si zdecydowa na któr stron przychyli si,

gdy pukownicy (prawobrzeni) nie s mu posuszni, a to dla

1) Ibid. 64.

2) Akty J. i Z. R. Tom V, 71.

'; Generalnym pisarzem od rady Korsuskiej ju nie by. Móg jedaak

urzd ten sprawowa nadal.

*) Ibid. 91.
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teg^o, e hetmanowi bez carskiego ukazu nie wolno ich kara »
^).

Zarcza, e Chmielnicki rad do Carskiego Wieliczestwa wróci,

ale chce mie pewno, e karanym nie bdzie; trzeba przeto

aby Car przysa do niego hramot upewniajc o nietykalnoci,

a najlepiej aby «hramota bya drukowana zotem dla wikszej

pewnoci. „Gdy Chmielnicki wróci do Cara, za nim Zaporoe
i prawa strona wróc, bo ju w nim nie bd mieli oparcia.

Gdy si to stanie, niech Car pole ze 20 000 wojska i opanuje

Czechry, Korsu, Huma, Kaniów, Bracaw i Bia Cerkiew'-^).

Takie byy rady, ale czyny miay inny charakter. Ju
-w padzierniku 1661 orda przeprawia si wraz z Juryszk przez

Dniepr i obiegli Perejasaw. Bya z nimi take garstka wojska

polskiego i Juryszko z kozakami.

Nie potrzebujemy ledzi wszystkich przej i wypadków
na Zadnieprzu, ani te wika si w niesychanym splocie intryg

kozackich, gdy one wcale prawie nie wi si z hetmastwem
Chmielnickiego i rozwijaj si niezalenie od woli i dziaalnoci

jego. Stanowi one cz historyi wewntrznej Kozaczyzny

lewobrzenej i tam tylko mog znale waciwe dla siebie

miejsce.

Po tej dygresyi, która zreszt z istoty samego tematu

Miego wynika, wracam do Chmielnickiego.

Somko, mimo zastrzee wobec Moskwy i listów upewnia-

jcych o wiernoci Carowi, wypowiada si nieraz w innym
kierunku i przez to zaufania nie budzi i nie posiada. Nie
przychyla si on na adn stron wyranie, ale wichrzy
i mci wród starszyzny kozackiej, a z Juryszk komunikowa
si. To budzio ku niemu nieufno, mimo e zasania si
pokrewiestwem. W czasie oblenia Perejasawia Somko kilka-

krotnie widywa si z Juryszkiem i tajemne wiedli rozmowy.)

Wypytywany przez wysaców moskiewskich, opowiada, e
jedzi namawia go aby si Carowi podda, który odpowiedzia
jakoby, e nie moe tego uczyni, bo wojskiem i nim samym

') Akty J. i Z. R. Tom V, str. 92 n. n.

''J
A k t y J. i Z. R. t. V, 92 n. n. Odpdwiedzi Somka Nikiforowowi,

15 i 16 Sierpnia 1661.

Cfi'

I
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kieruj Nosacz, Lenicki i inni. Przytern robi wyrzuty Somkowi,

e, chocia nakainy Hetman, sam sobie da rady nie umie,

vc niczem te i Jurakowi pomóc nie moe. Radzi mu przeto,

aby Kozaków z Perejasawia wywiód, a miasto z broni i za-

pasami amunicyi odda Polakom, gdy jest ono oddawna ojco-

wizn królewsk^). Mimo wszystko nie udao si Climielnic-

kiemu zdoby Perejasawia, posun si przeto ku Niynowi,

szukajc szczcia w tej stronie, ale bez powodzenia. Na po-

cztku tedy roku wróci do Czehrynia, Orda za gospodarowaa

pod Starodubem i nabrawszy jasyru, do domu odesza-).

Jakie rzeczywicie byy porozumiewania si Somki z Ju-

ryszk — na pewno nie wiemy. Zdaje si jednak, e nie byy
•«e przyciylne Moskwie, o ile mona wnioskowa z zacho-

wania si jego. W czasie oblenia Perejasawia Somko za-

ckowywa si obojtnie wobec nieprzyjaciela, w adnych wal-

kach i wypadach udziau nie bra, a gdy niektórzy kozacy

jego puku z wasnej ochoty szli na way, Somko posya asa-

wuów i spdza ich ze stanowisk, a niekiedy i sam to czyni.

Niezbyt pewne byy wiadomoci o Juryszce z innej strony'

które nie wiele o jego przychylnoci do Moskwy mówiy.
Wysa on puków. Huraskiego Iwana Lizohuba, aby na-

mawia kozaków Zadnieprza do odstpstwa od Cara. Lizohub

dosta si do niewoli i siedzia w Perejasawiu. Somko, chcc
przeci komunikacy jego z Moskw, kaza strzec pilnie;

Mimo to zdoano si od niego to i owo dowiedzie, jako od

•soby zblionej do Chmielnickiego. Han krymski jakoby opie-

kowa si Juryszk i powiada e go nie opuci, a pokój bdzie
Mia z tym, z kim i Chmielnicki w zgodzie bdzie. Mia mu
take doradzi, aeby zosta «niezalenym hosudarem», a Han
pozostanie z nim w braterstwie i broni go bdzie. Ale Chmiel-

micki Hanowi nie wierzy). Trudno wiedzie, ile w tem wszyst-

kiem byo prawdy. To tylko pewnem si zdaje, e posacy
carscy odgadli dobrze zamiary Somkowe - - zdobycie hetma-

^) Akty J. i z. R. t. VII, 333.

-) lyietopis Samów. 35/1.

«) Akty J. i Z. R. t. VH; str. 333.
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stwa, a wówczas, jak sdzono, padliby ofiar Zootarenko,

Wasyl Dworecki i Bi*zuchowiecki, najbardziej groni jemu.

Somko, nie czekajc wyboru, sprawowa urzd hetmaski i pie-

cz wojskow kaza sobie zrobi^).

W czasie tycli zatargów wewntrznych w onie Koza-

czyzny, pocz si wysuwa na czoo nowy intrygant, mody
hetman koszowy na Siczy Iwan Brzuchowiecki^), który zrcz-

noci wszystkich swoich przeciwników zwyciy. Ale o nina

wypadnie nam póniej sów kilka powiedzie. Ju to wogóle

zauway naley, e dygnitarze kozaccy nie odznaczali si wy-

sok rodowitoci, a wyniesieni na wysokie stanowisko, jedni

drugim przeszo swoj wypominali. Wypominali te i Som-

kowi, e «na Donie gorzak szynkowa*. Obok Brzuchowiec-

kiego rozpoczyna swoj karjer intryganck Metody, póniejszy

episkop Mcisawski, któremu przeznaczonem byo odegra

w kilka lat póniej wybitn rol. Teraz popiera on kandyda-

tur Somka na hetmana, czem si bardzo martwi Brzucho-

wiecki, gdy uwaa e jest zgorszy od cygana, e ludzi tylk#

baamuci, a sam jest najwikszy zdrajca*. Poczer dodawa
skromnie: «nie o hetmastwo stara si nam trzeba, ale o ksicia

maorosyjskiego i prosi o niego Cara, a ja na to ksistw©

ycz sobie mie Fedora Michajowicza*-*^).

Sprzykrzyy si ju widocznie Moskwie te bezustanne za-

targi i intrygi o wadz hetmask. Poniewa Car nie uznawa
wyboru Chmielnickiego, jako ^zdrajcy*, nakaza nowy wybór,

Nie móg tego uczyni na stronie Kijowskiej, która uznawaa
wadz Chmielnickiego, naleao przeto, aeby osabi jego*

wpyw i znaczenie, wybra drugiego hetmana na Zadnieprzu.

1) ibid. 334.

^) Brzuchowieckiemu wierzy nie mona — pisa do Cara Piotr Szere-

metjew — jest on pólachem, by Lachem, ale przyj bahoczestije, w wojsku

nie suy nigdy i kozakiem nie by; by tylko sug u Bohdana Chmielnic-

kiego i mia rozkaz na dworze tylko zostawa, a stary Hetman nigdy go ma

wojn nie bra* (A k t y J. i Z. R. t. VII str. 359.) Z tej racyi w nazwisk*

jego zachowujemy pisowni polsk.

^) W licie do Metodego 6 kwietnia 1 662 podpisa si — Iwan Brzucho-

wiecki, Hetman» (Akty J. i Z. R. t. V, 101; chocia hetmanem jeszcze

nic by.
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W maju przeto (1662) knia Grzegorz Romodanowski otrzyma

ukaz carski, aeby zawiadomi Starszyzn, e rada kozacka dla

wyboru hetmana ma si zebra w Przyuce lub w pobliu

i kaza mu si stawi na t rad z wojskiem. Równoczenie

polecono mu zaprosi do uczestnictwa episkopa Metodego,

który wówczas wielkiemi askami cara i bojarów cieszy si^).

Dc usilnie do lietmastwa, Somko pogodzi si z Zoo-

tarenkiem i w Kozilsku przez swoich zwolenników zosta het-

manem wybrany. Car tego hetmastwa nie potwierdzi i bu-

awy i buczuka mu nie przysa^).

Chmielnicki, korzystajc z zatargów o hetmastwo na

Zadnieprzu, próbowa jeszcze raz uj wadz w swoj rk.
Na wiosn przeto 1662 znowu pod Perejasaw wyruszy, gdy
to byo jedyne miasto, które wspózawodniczyo z Czehryniem.

Zjawio si na Zadnieprzu trzech pretendentów do buawy
hetmaskiej: Somko, nakainy, Wasiuta Zootarenko, puków.
Niyski i Brzuchowiecki, ataman koszowy na Zaporou. Naj-

silniejszym na razie, bo wadz dziery, by Somko, wspierany,

acz nie wyranie, przez Moskw, z tytuu jego nakanego het-

mastwa. Przeciwko niemu tedy wybra si Chmielnicki po-

nownie pod Perejasaw, jak podejrzewano bdc z nim w zmowie

co do ustpstwa wadzy lub moe tylko w chci wspólnego

dziaania w celu przywrócenia wszystkiej Ukrainy pod dosto-

jestwo Króla i Rzptej. Oprócz swoich kozaków mia Chmiel

nicki 3000 kwarcianego wojska i ord, nie wiedzc moe, e
na pomoc wyruszy ks. Romodanowski, który mia jakoby

15 000 Moskwy i «innych», jak pisze Jerlicz, 40 000^). Przepra-

wiwszy si przez Dniepr pod Kaniowem, ruszy ku Perejasawiu

gdzie zetn si z Romodanowskim i kozakami Niyskiego
puku. Dowiedziawszy si o siach nieprzyjaciela, Chmielnicki

cofn si od Perejasawia ku przeprawie, ale Romodanowski,

skupiwszy si z Somkiem ruszyli za nim. Chmielnicki oko-

pawszy si nad Dnieprem, taborem stan, a przeciwko niemu

^j Akty J. i z. R. t. V, 105 n. n.

') Akty J. i Z. R. t. VII Statiejnyj spisok stolnika Fiedora ody-
zynskawo, str. 357.

«j Jerlicz, II, 65.
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kozacy z Romodanowskim wprost poszli^). Wspólnemu atakowi

nie zdoa oprze si Climielnicki: jedna cz kozaków rzucia

si do Dniepru, a druga z Cimielnickim sclironia si w lesie.

Tylko piechota niemiecka (garstka Polaków) zamknwszy si
w jednym kcie taboru, bronia si do ostatka, a byo ich okoo
tysica, którzy prawie wszyscy wyginli^). Przyczyn tego

pogromu bya zdrada kozaków Chmielnickiego, którzy nie

chcieli si bi z Moskw. Puki Kaniowski i Korsuski od

razu ucieky i rzuciy si do przewozu^). Panika bya tak

wielka, e rzucali si na olep do Dniepru konni i piesi.

«Zgino w tej potrzebie — pisze uczestnik — z przyczyny

Chmielnickiego zarówno Polaków jak i kozaków ponad 20,000,

e od smrodu trudno byo do Dniepru si dosta, a trupy

a na Zaporoe woda zanosia. I tak Chmielniczenko ludu

mnóstwo zgubi, tabor zupenie utraci, a sam w niewielkiej

kupie do Czerkas nady. Bya to potrzeba 15 lipca s. s.»^).

Odpaci Chmielnicki Moskwie piknem za nadobne. Wró-
ciwszy do Czehrynia, rozesa uniwersay do puków, aeby si
ku niemu kupili, po Ord równie posa, która bdc w pogo-

towiu ruszya si chtnie. Somko wróci do domu, a stolnik

Prykonskij z ramienia Romodanowskiego, przeprawiwszy si

przez Dniepr, pocign ku Czehryniowi, doszed do Buyna
i zatrzyma si pod Krukowem. Ale tu szczcie odmienio si.

Napad na nich Chmielnicki, Ord, majc przy sobie i 40,000

jakoby|Moskwy i kozaków nagna w Dniepr; «jednych zabijano,

drugich imano» a trzeci i sami potonli; armat wzito kilka-

nacie sztuk*). W opisie tej potrzeby samowidzcowi trzeba da
pierwszestwo.

Poniewa Chmielnicki nie mia czem ukontentowa Ordy,

pozwoli jej wybiera jassyr w Kaniowie i okolicy i «sam wy-

biera pomaga>. Miao tego by okoo 120 tysicy^).

^) I/ietopis Samów. 35/2.

') Ibid. 36/2; Jerlicz II, 66.

2) Jerlicz II, 66.

*) Lietopis Samów. 36/2.

^) JerliczII,66,Samowidiec, bardzo zwyklesumiennyiprawdomówny,powia-

«la, e «obronnrk szli do przewozu taborem imaemielistraty*. (lvi et opis, 37/2.

*) Jerlicz II, 67.
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Pragnc sobie zjedna kozaków i czemkolwiek zaznaczy
sprawowanie swego urzdu hetmaskiego wobec Rzptej, ju
w marcu 1662 r. wysa z Czeirynia do Warszawy (13 marca)

posów Hreliorego Hulanickiego, Jana Kreciowieckiego, Ba-
zylego Gosiskiego, pisarza i Erazma Kaposkiego. Chodzio
o to, aeby posowie stawili si na sejmie i mogli wypowiedzie
dezyderaty kozackie. Instrukcya, wydana posom bardzo szcze-

góowo, traktowaa tylko sprawy kocielne i widocznie bya
inspirowan przez duchowiestwo. Posowie mieli przeto prze-

dewszystkiem prosi o przywrócenie Archiepiskopii, Episkopii,

Archimandrytstw., Ihumenstw. i dóbr do nich nalecych, tak

w Koronie jaki W. X. Litewskiem^). Poniewa jednak z powodu

^) Bibl. Czart. Codex 402, str. 413 i n. n. Proszono o przywrócenie

Episkopii w Koronie: «Wodzimierskiej, Brzeskiej i do nich nalec)' cli maj-
tnoci, o episk. Chemsk i Bezk z majtnociami, o oddanie majtnoci episk.

Przemyskiej, do której si niesusznie ksidz Chmielowski interesuje i eby
ju wicej nie mia locum manenti w Episk. Przemyskiej i wcale std by
wyrugowany. Prosi o 7 wsi pod Ostrogiem lece, które ksi Dominik
(Ostrogski) trzyma, do Episk. turskiej nalece. O Arcbimandry ydyczysk
i majtnoci jej suce. Take o wie Torokanie z przysiókami, o Arcbi-

mandry Dermask z majtnociami, o Arch. Dorobobusk z majtnociami,
• monaster w Dubnie, jeden w. Spasa, drugi w. Krzya, trzeci panieski,

o monaster Buczacki, który ksia Dominikanie trzymaj, o Perchisk, wie
do Episkopii Lwowskiej nalec, któr I. M. p. Jabonowski trzyma i o inne in

genere et specia, lubo od unitów pozabierane, lubo na kocioy, jako to

w Ostiogu kilka cerkwi, w Lublinie trzy, we Lwowie kilka, w Lucku w.
Dymitra, w abuniu jedne i indziej gdzie si poka. W Wielkim za Ksi-
stwie Litewskiem o Episkopie prosi Poock z majtnociami, o monaster
w Poocku w. Spasa, który I, M. 00. Jezuici z majtnociami trzymaj. Take
• Jaksman, msko na ostrowie Dzwiny lece, które take OO. Jezuici trzymaj,

a naleao to przedtem do cerkwi w. Joachima i Anny, o Episk. Smolesk
z majtnociami, o episkopie Turowsk i Pisk z majtnociami, o Episk,

Mohilewsk, Mcisawsk, Witebsk i Orszask z majtnociami, o Arcbimandry
Wilesk w. Trójcy z majtnociami, o Arcbimandry Poock w. Borysa

i Hleba z majtnociami, o Archimandr3' Leszczysk z majtnociami, o Arch.

Suprask z majtnociami, o monaster uras^icki z majtnociami, o monaster

Bytcyni i o majtnoci, o monaster w. Ducha w Misku z majtnociami,
o monaster w Pisku z majtnociami, o monaster Lawrysz nazwany z maj-
tnociami, o Arcbimandry Kobrysk z majtnociami, o Arch. Nowogrodzk
z majtnociami i inne in genere et specie, gdzie si kolwiek i pod kim kolwiek

znajduj, (^Cytowana w Codexie No. 402 na str, 413in, n. Instrukcya



wojny byoby to utrudnione, szczególnie na Litwie, posowie
mieli prosi, aeby natychmiast po ustpieniu nieprzyjaciela,

cerkwie i dobra duchowne zwrócone zostay. Tam za, gdzie

nieprzyjaciela nie ma, aeby je zwrócono natychmiast, w myl
poprzysionych paktów hadziackich.

Chmielnicki, dobrze jeszcze przed ekspedycy posów do

króla, wysa uniwersa na Zadnieprze usuwajc urzdników
Polaków w dobrach polskich funkcyonujcych, a przez

posów usprawiedliwa si, e uczyni to, zapobiegajc mo-
liwym rozruchom, wzajemnym skargom i niezadowoleniom.

Usprawiedliwienie, co prawda, mao zasugujce na wiar,, gdy
majc wadz w rku, nie trudno byo przy dobrej chci zasoni
przed tumem kozackim garstk bezbronnych ludzi. Juryszko

prosi • nastpnie o posiki i zawiadomi, e po Ord posa,
spodziewajc si w rychle jej przyjcia i dodawa ostronie

zastrzeenie, aeby to nie dao powodu do powtpiewania
o ^wiernoci i staoci Wojska Zaporoskiego*. Wstawia si
o Iwana Neczaja, szwagra swego, Hrehorego Doroszenk, An-

drzeja Butenka, Nestora Kononowicza, Bazylego Kouyskiego
i pod piska Bazylego Kropiwnickiego, aeby Rzpta drog za-

miany winiów z Moskwy ich wydobya. Przy tej sposobnoci

doda naley, e Chmielnicki osobicie, acz pisemnie prosi bez

skutku Cara o uwolnienie szwagrów swoich Dania Wyhow-
skiego i Iwana Neczaja jeszcze przed kampani Cudnowsk^).

Pragnc nada swemu stosunkowi do Rzptej charakter niejako

szczeroci, prosi, aby mu do boku ordynowano Pawa Teter,

<a to dla tego — dodawa — abym testem oculatum zawsze

majc wiernoci ku Panu mojej, od zego by wolny porozu-

mienia i jzyków uchodzi uszczypliwych*.

W kocu mieli posowie kozaccy « pokornie prosi, aby

in facie Rzptej w Senacie, jeli oportune przed Sejmem przy-

jad, ta instrukcya bya czytana, jakoby kady z Ich Mociów

do I. K. M. pana naszego Miociwego i wszystkich Stanów
Korony Polskiej i W. X. Lit. odemnie Jerzego Chmielni-
ckiego — die 13 Martii Ao 1662 dana.» Punkt 3.

'j Akty J. i Z. R. T. V. str. 34. List Chmielnickiego do Cara z Kor-

swnia d. 15 lipca 1660.
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usysza o dolegliwociach nietylko Wojska Zaporoskiego, ale

i caego narodu Rossijskiego (tak), które niesusznie i nad

prawa i wolnoci swoje w pozabieraniu cerkwi ponosz*.

Ryclio musia Tetera z misy uspokajajc do Czelirynia

#djecha, bo ju 4 kwietnia s. s. Jerzy Chmielnicki ponownym
uniwersaem odwoa swoje dawne rozporzdzenia, akcentu-

jc, e przysany umylnie Pawe Tetera, stolnik Poocki,

dworzanin i sekretarz I. K. M., obieca imieniem Rzptej wszystko

do skutku przywie. « Pozwala przeto, aby ci, którzy dawniej

z jakiego bd powodu z dóbr pozjedali, nazad powrócili

i dobra w posesy obj(^li bez obawy, z zastrzeeniem wszake,

aby kozakom w tych majtnociach zamieszkaych adnego nie

czynili praejuditium*^).

W istocie pooenie Juryszki Chmielnickiego jako hetmana

mie byo do zazdroci; ze strony polskiej nie mia naleytego

poparcia z tego samego powodu z jakiego zwycistwo Cudnow-

skie pozostao bez nastpstw: konfederacya wojska o zapat
uniemoliwia wszelk jednolit akcy; na Zadnieprzu za in-

trygi kozackie i walki wzajemne, podtrzymywane zrcznie przez

Moskw wszelki wpyw jego paralioway. Znalaz si jak

ir matni, z której wyj nie umia i nie mia mocy. Próby

i usiowania Rzptej przerzucenia akcyi wojennej na Zadnieprze

zupenie si nie powiody. Wyprawa pod Kozielec i pod Niyn
mie udaa si. Mae zaogi polskie w Trypolu, Ryszczowie,

Biaej Cerkwi kozacy tajemnie wymordowali. Ze strony Tatarów

nie wiele byo pomocy. Tak wic mody hetman znalaz si
wprawdzie pod opiek Rzptej, ale bez wojska, bez opieki i bez

wadzy — z tytuem jedynie hetmana. Prowadzi drobne, bezpla-

Mowe walki, a najczciej przesiadywa w Czehryniu. Do cierpie

moralnych przyczynia si choroba. Mówiono o nim, e by za-

czarowany (isporczen) i siedzia pod opiek onierzy polskich*).

Moskwa usiowaa go wszelkiemi sposobami przycign
ku sobie. Bardzo niewyranym porednikiem w tej sprawie

^) Bibl, Czart. Codex 402, str. 421. Uniwersa *die retere stylo

4 Aprilis 1662. (bez miejsca wydania).

^) Atty J. i Z. R. T. V. str. 89. Zeznanie wiadków ^861, lyipiec).
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by Somko, który jednak na koszta tajemnego porozumiewania

si da «z liosudarskiej kazny srebrnych pienidzy, gdy
miedziane zaledwie trzeci cz wartoci nominalnej maj^).

Niepopierany ani przez Polaków ani przez Tatarów, Chmielnicki

robi zabiegi o powrót pod wadz moskiewsk, zapewne nie

bez wpywów postronnych. Usprawiedliwia si przed Carem,

e pod Sobodyszcami nie wedug wasnej woli podda si
Polakom. «Jeeli co uczyni — pisa — przeciwnego woli

Carskiego Wieliczestwa pod naciskiem pukowników, prosz mi
nie obwinia o to, gdy ja zawsze myle bd nad tem, aby

nadal pozosta pod wadz Waszego Carskiego Wieliczestwa* -).
j

Podobno posya nawet do Konstantynopola do Patryarcky

monacha Szafoskiego z prob o rozgrzeszenie jego od przy-

sigi Rzptej. Kryy take wieci, e Wyhowski zamyla
podda si Turcyi. Widocznie ju w umysach Starszyzny

kozackiej i ten zamiar kiekowa zaczyna. Spróbowano Mo-

skwy, wrócono do Rzptej, zabiegano o poddanie si Hanowi,

porozumiewano si z Rakoczym i ze Szwedami, ju tylko Tur-

cya pozostaa.

W Moskwie, dowiedziawszy si o intencyach Juryszki,

zabiega o niego poczto nie tylko za porednictwem Somka,

ale Car posacowi Protajewowi nakazywa obietnic daro-

wania Hadziacza i przebaczenia win na stron swoj prze-

cign.
Niezalenie od akcyi, prowadzonej niejako za kulisami.

Chmielnicki próbowa rozwin dziaalno na korzy zjedno-

czenia obu poów Ukrainy, wzgldnie oderwania od Moskwy
Zadnieprza, które wicej sympatyi ku niej okazywao, ni
Ukraina Kijowska. Nie bez wpywu na wahajce si stan®-

wisko Juryszki byli Wyhowski i Tetera, którzy pomimo alów
osobistych, odwiedzali go. Po widzeniu si z nimi w maju,

w kocu miesica, sam si sposobi do przeprawienia przez

Dniepr w Kaniowie dla zaczepnej akcyi na Zadnieprzu, a pukom
humaskiemu i korsuskiemu kaza by w pogotowiu. Wybiera

\

») Ibid. 94.

') P a m i a t. i zda. Kij. Kom. t. IV (pierwsze wydanie) 154.
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si pod Perejasaw i tajemnie porozumiewa si z Somkiem^).

Wyprawa pod Perejasaw bya bez powanycli nastpstw.

Na ogó trwa bezustanny niepokój, ciga maa wojna,

wzajemne walki pukowników i hetmanów nakanych i wybra-

nych, które oba pastwa, zarówno Moskw jak i Rzpt trzy-

may w bezustannem napreniu i niepokoju. Tu i tam poma-

gay stronom walczcym oba interesowane pastw^a bez wielkich

sukcesów z obu stron. Przewaaa jednak polityka moskiewska
rublami i sobolami podszyta. Niekiedy kozacy, w chci przy-

podobania si Moskwie lub uzyskania jej poparcia, dawali rady

dobre dla niej, ale zabójcze dla przyszoci Ukrainy. Somko,
midzy innemi, pisa do Moskwy: « trzeba lew stron umocni
w ten sposób, e wdu Dniepru naley zbudowa szereg horod-

ków, a za Dnieprem opanowa Kaniów, skutkiem czego woln
bdzie droga do Perejasawia i dalej. To wystarczy dla zabez-

pieczenia Zadnieprza. Jeeli za Juryszko Chmielnicki wróci

po dawnemu w poddastwo do Cara, to za Dniepr trzeba bdzie
wysa 20.000 i wicej ratnych ludzi i opanowa nimi sze
miast: Czehry, Korsu, Huma, Kaniów, Bracaw i Bia
Cerkiew. Mieszkaców tych miast przesiedli za Dniepr, a Ki-

jowsk Ukrain odstpi Rzptej bez ludzi. Poniewa takie

ustpstwo bdzie dobrowolne. Król polski rychlej bdzie skonny
do pokoju, a lewa strona rychlej pod wadz carsk umocni
si. Jeli za miasta wymienione nie zostan zajte, lecz pozosta-

wione przy Rzptej, to Król i lewej strony ustpi nie zechce-).

Wczesn jesieni 1662 roku wysa do Króla Hryka Le-

nickiego z prob, aeby król pozwoli mu zoy hetmastwo,
gdy nie moe duej sprawowa tego urzdu, gdy jest i mody
i zrujnowany podarunkami, robionemi Teterze, które do miliona

sigaj. Takie byy pozory usunicia si. W rzeczywistoci

rzeczy stay inaczej. adna strona ani Polska ani Moskwa
nie miaa dostatecznej siy do powstrzymania anarchii koza-

ckiej, tego niesychanego rozwydrzenia samowoli, jakiego terenem

1) Akty J.: Z. R. T. VII, str. 338. 10 Czerwca 1662 Otpiska Wa-
silija Wokoskawo.

~) Z czasem Moskwa posza za tym przykadem i wskazówkami.

6
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bya Ukraina^). Tatarzy, którzy wielk cz winy dwigali

na sobie w podtrzymywaniu anarchii, poszli wedug relacyi

Lenickiego, doradza kozakom, aeby przyjli protektorat

Hana i Perty, pozyskali ich obron, a w ten sposób otrzy-

mali nareszcie pokój w kraju-).

Pogoski takie ju oddawna kryy w Kozaczynie. Bar-

dzo skomplikowane byy przyczyny, skaniajce Juryszk do

usunicia si. To jednak pewne, e w tak burzliwych czasach,

przy takiem rozwydrzeniu Starszyzny i czerni, przy splocie intryg

kozackich i cierajcych si ze sob ambicyi. Chmielnicki naj-

mniej by zdolnym do kierownictwa naw kozack.

Wieci wszake o zamiarach Juryszki zaniepokoiy Króla.

Wysa tedy natychmiast Teter do niego. Chmielnicki ju
by zwoa rad kozack na Rusawie, sn w zamiarze zako-

munikowania swojej decyzyi. Czeka tylko na jak wiadomo
od Króla. Juryszko na wstpie owiadczy Teterze, e, buawy
Zaporoskiej wcale nie pragnie i owszem, aby by licentiatus

urgebat». Zdawao mu si, e Tetera przyjecha na odebranie

od niego buawy. Nie bardzo si pomyli co do chci stolnika

Potockiego — takim tytuem posugiwa si Tetera — tylko

co do czasu. Stao si to nieco póniej. Tetera, usyszawszy

tak deklaracy Juryszki «toties et non frivolis verbis repeti-

tam» by jakoby «consternatus», spodziewajc si z tego powodu
niepokojów w Ukrainie. Jura^[uskarza si, e nie otrzyma

i nie otrzymuje od Króla posików — niechce by przeto het-

manem. Tetera j si go namawia, aby buawy nie oddawa,

Ukrainy na bunty nie wystawia i tyle zdoa wymóc, e
Chmielnicki zdecydowa si czeka jeszcze dwa tygodnie na

posiki^).

^) Obezcrutio sebe liudosawne Nizowoje Wojsko Zaporoskoje chry-

styanskoje ne mensz Tatar, znuszczajasia wsiaczeski, humili czest' diewiczuj*

i onoczuju, a biednyje mui i otcy ne smeli pereczyty ich bezc^ynstwu btt-

sarmanskoinu*. (Lietopi iii opisani] e — czto' diejoasia
Ha Ukrainie. Sbornik Lietopisiej str. 20. Kijów 1 886).

«) Pamiat. t. IV (1 wyd.) 189. 209. n. n.

^ Bibl. Czartoryskich Codex 402, str. 451. Ust Tetery do Króla

z obozm na Rusawie 7 Wrzenia 1662.
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Na pocztku roku 1 663 w Moskwie poczy kry po-

goski, e Chmielnicki zrzek si ietmastwa, a stolnik Fiodor

odyyski wszystkie te pogoski skwapliwie do Moskwy ko-

jnunikowa. Widzielimy, e ju w czasie kampanii Cudnow-

skiej pobity pod Sobodyszczami, Juras Chmielniczenko, przy-

rzek zoy hetmastwo, a woy na gow kobuk musia.

Te same zamiary objawia przed Bieniewskim, ale odwloka
si ta decyzya do czasu. Klski, jakie odnosi jedn po dru-

giej, niezgoda i intrygi w Kozaczyinie, walka ambitników kozac-

kich o hetmastwo, a moe i obawa o ycie ród ustawicznych za-

mieszek i oszczerstw wzajemnych w Kozaczynie, skoniy go do

wykonania wreszcie tajnego przedsiwzicia. Pisarz wspóczesny

powiada e «nie chcia midzy zbójcami by hetmanem^). Naj-

liardziej decydujcym wpywem, który przeway, byy jak si
zdaje, stosunki rodzinne, których ani okiezna ani oprze si
im nie potrafi. Kozaków cz mia za sob, a Starszyzn prze-

ciwko sobie. Somko by szwagrem Bohdana Chmielnickiego,

który mia siostr jego za sob, matka Juryszki bya zatem

Somkówn z domu, siostr nakanego hetmana, Zootarenko

przez siostr swoj, drug on Bohdana Chmielnickiego (Cza-

pliska nie miaa rozwodu z pierwszym mem, nie moga zatem

liy prawowit on) by take szwagrem Juryszka, Daniel

Wyhowski by onaty z Helen siostr Juryszki, z któr po

Miierci Daniela Wyhowskiego oeni si Tetera; Iwan Neczaj o-
jiaty ze Stefanid, siostrjuryszki, take Tetera I°voto mia zaon
siostr Jakima Somka — a wszyscy oni gwatowni, rozmait-emi

intrygami dobijali si hetmastwa, nie liczc innych preten-

dentów z otoczenia jego. Saby charakter Juryszki nie móg
si intrygom opiera, wola wstpi do monasteru. Na zastpc
wybra sobie najzrczniejszego i najrozumniejszego z nich, który

razem z Wyhowskim po stronie Rzptej stan — Pawa Pan-

telejmona, Pasika Teter.

Teje jesieni (1662) zwoa Chmielnicki Starszyzn na rad
o Korsunia, najyczliwszych niegdy ojcu swemu, owiadczajc,

e o wielkich rzeczach, dotyczcych Ukrainy, ma si z nimi

1) Jerlicz II, 712.
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naradzi. Tu, powoawszy si na zasugi ojca, owiadczy, e
e ladem jego pój nie moe, bo i szczcia ojcowskiego nie

ma i modo stoi mu na przeszkodzie, e w rce icli skada buaw
hetmask, a sam wstpuje do monasteru. Na zapytanie: co

maj robi? — owiadczy im jakoby, «aeby si Turkom pod-

dali, gdy inaczej od Polaków wydoby si nie moecie^.

O Moskwie, z któr walczy niedawno wraz z Polakami, nic

jakoby nie mówi. Odradzali mu kozacy jedni, drudzy — prze-

sliwali* «Niech idzie do djaba nawet — mówili — gdy z nami

y niechce, a stchórzywszy, kobukiem gow pokrywa. Znaj-

dziemy takiego, co nam swobody bdzie utrzymywa*^). Jerlicz

utrzymuje jednak, e po nim Wojsko Zaproskie aowao jak

po dziedzicu jakim »-). Mimo wszystko, na razie nie cofn
swojej decyzyi. « Rozporzdziwszy zebranie ojcowskie Bazylia-

nów nie daleko Korsunia^), w dniu Trzech Króli, na rusk
wodochryszcz oblek suknie zakonne pod imieniem Gedeona

(Geskona^). Zubrzycki powiada, e si postrzyg, kronikarz ruski

powiada, nie bez susznoci, e Chmielnicki, nie mogc prze-

bole klski Perejasawskiej i nie mogc si umocni na het-

mastwi^, odda buaw Teterze, a sam zosta mnichem^). Po

wyprawie swojej za Dniepr, przekona si, e ani na jedno
ani na wierno Kozaczyzny liczy nie moe.

Na obiór nowego hetmana zjechaa si Starszyzna kozacka

w Czehryniu i najblisza rodzina Chmielnickiego — wszyscy

konkurenci o hetmastwo: jednym by Neczaj, który mia córk
Bohdana Stefanid za sob, jako zbyt stary nie nadawa si do

przewodnictwa i zreszt by w niewoli moskiewskiej, drugim

^) Hist. panów. Jana Kazimierza II, 197.

^) Jerlicz II, 72. Wiadomo ta zapisuje pod ogóln dal: «miesica

octobra». ,

^) Hist. pan. J. K. II. 197. #
*) cGeorgius Chmielniczenko, Czudnoviensi proelio fractus, voto suo

obtemperans, cucullum apud Basilianos, non procul Korsunio induerit, trage-

diam cum ritu facturus, nam brevi ex ascetorio eodem trahetur a Turca ad

solium quasi Russiae dinasta sublimandus». (Latopis Urowskiego
Kanonika Jana Juzefowicza 1624—1700. Sbornik lietop.

©tnosiasz. Kistorji Junoj i Zapadnoj Rossii. Kijew 1888.

") lyietopi Samów. 37/2.

;;*'
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by Tetera (Morzkowski), spowinowacony zarówno z Somkiem
jak i z Bohdanem Chmielnickim, jako oeniony po raz wtóry

z wdow po Danielu Wyhowskim, a córk Bohdana, od którego

posowa do Cara, oddajc mu Ukrain po ugodzie Perejasaw-

skiej i do Carogrodu, wspópracownik Wyhowskiego w uka-
dach o pakty Hadziackiec. Brako Somka, który moe w ten

sposób chcia zadokumentowa swoj wierno Moskwie i otrzy-

ma potwierdzenie swego nieprawnego lietmastwa. By to

zatem przedewszystkiem zjazd rodzinny, narada familijna i wza-

jemne ich walki i intrygi o buaw hetmask. Pretendenci

z Zadnieprza udziau w wyborze nie brali. Zarysowao si
w tym fakcie wybitnie rozdwojenie Ukrainy, które najfatal-

niejsze dla przyszoci miao nastpstwa. Usilnie pracowaa
Moskwa nad pogbieniem tego rozdwojenia.

Wpywy ony Tetery, a materyalne zasoby jej wasne,

ojcowskie i ma jakote niewtpliwe poparcie ze strony Rztpej,

przewaay szal na jego stron. Obrano zatem w Czehry-

niu hetmanem Teter. Bardzo to by tryumfalny wybór. Pu-
kownicy wynieli go na dziedziniec na krzele i kozakom po-

kazywali. Krzykiem winszowano mu hetmastwa i rzucaniem

czapek w gór rado swoj okazywano.

Dalsze losy Tetery o tyle interesowa nas mog o ile

wi si z losami Chmielniczenka.

Na Zadnieprzu wcale nie uspokoia si burza ani walk

wzajemnych ani intryg kozackich, o których kilka sów tylko

powiedzie nam wypadnie dla zaokrglenia obrazu, dla pozna-

nia, bodaj w najgrubszych rysach tego ta, na którem rozwija

si dramat ukraiskiej ludnoci. Somko, uwikany w intryg

przez Zootarenka i Metodego, episkopa Mcisawskiego, poda-

wany cigle w podejrzenie o niewierno w Moskwie, mimo
gorcych protestów i obrony, nie zdoa pozyska zaufania

i przyznania sobie tytuu hetmaskiego. Bezpay, krótki czas

sprawujcy urzd nakanego hetmana zeszed z pola. Zoo-

tarenko buawy nie otrzyma. Somko zetknwszy si z Brzu-

xhowieckim, pretendentem do buawy, pad w walce ze zrcz-

noci i intryg przeciwnika. Brzuchowiecki zosta hetmanem

na Zadnieprzu, a Somko poszed do wizienia, gdzie ycie swoje
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zakoczy — zamordowano go. Zwaywszy, e Chmielnicki da

monasteru wstpi, pozostao zatem na Ukrainie dwóch liet-

manów — Brzucliowiecki i Tetera, w ten sposób na kilka lat

jeszcze przed paktami Andruszowskimi, ju si bya fak-

tycznie Ukrainia podzielia na dwie czci, a coraz bardziej od-

rywajce si od Rzpetej i zatracaa powoli ide autonomii ko-

zackiej, a osabiona cigemi walkami nie miaa ju siy oprze

si wtoczeniu jej we wspólne ciao z póniejsz Rosy.
O fakcie wstpienia do monasteru Cimielnicki zawiadomi

Króla listem, pisanym makaronicznym stylem, jak pisywali

Wyhowski i Tetera. Kto wie, czy nie by ten list koncepteai

Teter}^, ale to rzecz maej wagi. Wiadomo tylko, e Juryszkd

w akademii Mohylaskiej nie wiele si nauczy, a listy pisane

przez niego osobicie odznaczay si chaotycznoci i brakiemi

dobrego i jasnego wysowienia si. Listem do Króla Chmiel-

nicki owiadcza, e «zdawna usudze boskiej powicone poci-

gay go usta, teraz zamiar swój do naleytego przywiód skutku,

zwaliwszy z karku swego ciar (obowizku) ». «Wprawdzie

nie miaem — pisze — adnej nawolnoci, abym albo pericul«

armorum hostis, albo durante domestica tot malorm contagione

ductus," skada z siebie buawy Zaproskiej obowizek. Uczy-

niem to benevole, nie bez osobliwychjednak consideracyi, kiedy

tak obiecane non comparuerunt sukursy, jako nie mniej zdrowie

moje, a przy nim wysilone propriae gazae siy do dalszej za-

gradzay drog persewerancycy.» Wszystko to wyoy Królowi

Lenicki. Gdy za yczliwo ku Rzptej — jak mniema —
zwalia si na niego caa niech Kozaczyzny, duej na ty«i

urzdzie pozosta nie móg. Przywiodszy, jak mu si zdawa*,

spory ukrainne do spokojnego stanu, podzikowa Królowi za

doznane dobrodziejstwa').

Aktem tym grzecznoci stao si zado.

') Bib I. Czart. Codex 402 str. 477. List datowany z Kamionki die

17 Januarii 1663.
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CHMIELNICKI CZERCEM.

W jakim monasterze na pokut wasn a moe i za wiay

©jcowskie zamkn si Juryszko?

Saby umysowo, bez energii rycerskiej, oplatany intrygami

«familii», dobijajcej si za jego plecami hetmastwa, zraony

nieposuszestwem i niestaoci Starszyzny, yjcy w obawie

o ycie wasne wród nieyczliwej mu atmosfery, wahajcy si

midzy Moskw a Rzpt — nic dziwnego, e stojc na roz-

drou, nie wiedzia dla siebie innego wyjcia jak usunicie si
z pola walki midzy ambitnikami, gdzie on by tylko alb*

przykryciem albo pik, rzucan dowolnie. Dokd uj? W domu
ojcowskim wyciu prywatnem bezpiecznym si nie czu. Z je-

dnej strony cignito — by go do Moskwy, z drugiej — do

Rzptej. Czu, e si oprze nie zdoa. Wybra przeto mona-

ster, jako miejsce, gdzie, jak zdawao mu sie, bdzie mógy
zdaa od intryg kozackich w celi klasztornej. Ale, jak oba-

czymy i tu los nie dojrza mu spokoju.

Nie mamy szczegóów wstpienia jego do klasztoru, ani

jak si to dokonao, ani kiedy dokadnie, ani kto obrzdu do-

kona. Pod Korsuniem — powiada Kochowski — jest mo-

naster Bazylianów Olszanica, w pobliu którego odby si miaa
owa rada Kozacka, na której Juryszko jakoby buaw odda
Teterze. Inni utrzymywali, e miao to miejsce w Czehryniu.

Czy istotnie Chmielnicki schroni si do Olszanicy? Nie mamy
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na to dokadnej odpowiedzi. «To tylko jest pewnem, e suk-

cesor mskiej pci sawnego Ojczyzny zapalacza, ukry si do

czasu pod sukienk klasztorn*.
i)

• Wichrzenie kozackie w rodzinie Chmielnickich, która si
staa niejako rodowiskiem intryg, niepokoiy Moskw, a moe
ju wiedziano o tem, e mody Juras pragnie zoy cik dla

jego rki buaw hetmask, do e swoim zwyczajem wy-

sano na Ukrain stolnika Fedora odyyskiego dla zasi-

gnicia wiadomoci na miejscu. W grudniu wyjecha ^ody-

yski, a Jerlicz, czowiek wspóczesny i bliski terenom wy-
padków ju w padzierniku zapisuje: Jerzy Chmielnicki, het-

man wojska Zaporoskiego, niechcc wicej midzy zbójcami

by i niemi sprawowa, zawziwszy umys, zebrawszy Star-

sz3'zn do rady, oddaje albo usunie buaw, po którym obieraj

Teter i niego na hetmana nastawiaj, gdy Chmielniczenko

umyli ywot witobliwy zakonniczy prowadzi, czercem
zosta i Panu Bogu suy». -)

ród Starszyzny kozackiej widocznie nikt nie wierzy, aby

Chmielnicki zamiar sw^ój — wstpienia do monasteru — móg
w^ykona, gdy pewnych wiadomoci o tym fakcie nie mieli.

Traktowano go jako pogosk — e Juras chce zosta mni-

chem i ;od3'yskiemu udzielano z pocztku tej wiadomoci
jako pogoskiJ) Dopiero posaniec Somków yka, wróciwszy

z za Dniepru, przywióz wiadomo ju pewn; ^) oczywicie,

nic nie mogo powstrzyma go od rozgaszania jej. Wobec
tego i Somko pospieszy jej udzieli ^od^-yskiemu i, zwy-

czajem swoim, ofiarowa si Stolnikowi zwabi ku Moskwie Ka-
niów i Korsu, a Korsucy i Kaniow^y sami wydadz Te-

ter.^) Inaczej z Tetera nie mona bdzie poradzi, wedug
jego zdania, gdy on teraz w w^ielkiej asce u króla, stolnikiem

zosta mianowany, ale gdyby nawet zotem pisa listy do

Somka, Somko pozostanie wierny Carowi.^)

1) Hist. pan. J. K. II, 197.
j

2) Jerlicz, II, 12.
'

3) Akty J. i Z.' R. t. VII, 344, 343.

*) Akty J. i Z. Rossii t. VII, str. 364, 365.

*) ibid. 364.

•) ibid. 356, 365.
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Tymczasem za plecami tej « wiernoci » knuly si zamiary

i projekty inne. Somko i Zootarenko, pozornie pojednani, na
wycigi zasugiwali si Moskwie przed ^odyyskim, starajc

si wzajemnie podstawi sobie nog, a wszystkie te intrygi

krciy si koo Juryszki Chmielnickiego, penego dobrych

chci, ale niedojrzaego, mikkiego i ulegajcego obcym wpywom.
Mniej lub wicej prawdziwe przyczyny Vv^yrzeczenia si hetma-
stwa przez Juryszk Chmielnickiego wyjania poniekd list

jego do Somka. Z listu tego dowiadujemy si, e ani dla Zo-

otarenka ani dla Somka nie byy wcale tajemnic zamiary

Chmielnickiego. Pragn on za porednictwem Somka :^wia-

domi Starszyzn, e w krótkim czasie ma zosta czercem,

a wyrzec si hetmastwa. Ju si na to zdecydowa — mia
pisa, — nie by sug ani carskim ani królewskim, ale Chry-

stusowym. Zamiaru tego w tydzie po witach (Boego Na-
rodzenia) nieodmiennie ma dokona, pragnie za urzd het-

mastwa obubrzeinej Ukrainy przela na Somka. Mi on

da od niego rady, w jaki sposób to uczyni, aeby w rce
jego odda urzd hetmaski. «Mam ja — powiada — wasn
rad, ale si z ni nie chc wymyka».^)

W kocu usprawiedliwia si, dla czego przy Moskwie
zosta nie chce. «Niechc — powiada, — aeby kozacy na-

miewali si ze mnie i Wog — rzek przezywali. Do
tego, e si i przed Bogiem i przed ludmi zboczyo, e trzeba

od prawdy, nie chc przeto, aeby mnie to ludzie wypowia-

dali. A kto winien: czy ja, e przysigi nie dotrzyma, czy

Car, e posaców moich niedopuci do siebie — nie chc roz-

trzsa. Dla tego te i królowi nie chc suy. A koczy
list: nie pokadajcie nadzieji ani w ksitach ani w synach

ludzkich ».

Na wezwanie Tetery, ju jako hetmana, do Jakima
Somka wystosowane, do zgody, jednoci i porozumienia si

^) List ten mamy tylko z treci, przytoczonej w licie Somka do Zoo-
tarenki (Akty J. i Z. R. t. VII, 375) w Relacyi stolnika odyyskiego.
(Stolicjnyj spis ok et. ibid.). Cytowana tre listu bez daty, ale prawdo-

podobnie przed Rad w Korsuniu pisany, bo o wyborze Tetery wzmianki

w nim nie ma. Chyba, e Somko wiadomo t przed Zootarenkiem ukry.
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nawoujce, pukownik Niyski w kopii list ten wrczy ^o-

dyyskiemu. ^) W ten sposób zoy dowód swojej wiernoci

Moskwie, ale tego rodzaju dowody byy ród Starszyzny ko-

zackiej bardzo rozpowszechnione.

Od owego yki, którym si zasania Somko, dowie-

dzia si wicej szczegóów, mianowicie, e obleczenie Chniiel-

niczenka w *jego obecnoci*, a nowy czerniec Gedeon zamiesz-

ka w Nowoskickim monastyrze pod Czeciryniem jakote

i o porozumienianiu si Tetery, jako hetmana z Somkiem. -)

W ten sposób naoczny wiadek rozstrzygn stanowczo pytanie,

w jakim monasterze zamkn si Juryszko.

Zdawao si, e z usuniciem si Chmielnickiego d«

rnonasteru, z obdarowaniem Wyhowskiego senatorskiem krze-

sem, wreszcie z objciem urzdu hetmastw^a kozackiego przez

Teter, bodaj na Kijowskiej Ukrainie zapanuje spokój. Po-

dzia Ukrainy na moskiewsk i polsk zaznacza si coraz

wyraniej, pogbia si coraz bardziej. lyewa jej polowa,

blisza Moskwy, ulegaa coraz bardziej jej wpywom i polityce.

Ludnoci w rachub nie brano, ale kozacy przychylali si ku
Moskwie, która miaa sobolowe metody jednanie ich, rzadk*

który ze Starszyzny zrywa si w imi dswnych wspomnie
jednoci z Rzpt. Prawa poowa; jako blisza Rzptej, w zna-

cznej czci ciya ku Polsce, ale na ogó cae spoeczeiistw*

ruskie na Ukrainie byo zbaamucone, zdezoryentowane, zde-

moralizowane bezustann walk Starszyzny kozackiej ze sob,

która, grzeszc niestaoci przekona i sympatyi politycznyck,

bezustannie wichrzya krajem. Moskwa dla pokonania jej

i przycignicia ku sobie miao bodaj jeden atut — wspólno
religijn i wrzekom obron bahoczestija i przy kadej sposo-

bnoci graa na tej nucie; Rzpta za wysuwaa na czoo zawsze

czynnik polityczny, ide pastwow, zupenie nie dostpn po-

jciu i zrozumieniu tamtoczesnej Kozaczyzny. Wreszcie

unia, zamiast czy, odpychaa Kozaczyzn i ruskie spoe-

^) Akty J. i Z. R. t. VII, str. 376. List Pawa Tetery do Jakima

Somka 5 stycznia 1663 r. z Czechrynia.

^) Akty J. i Z. R. t. \^li, 366. Nowyski = nowy monaster, std przj-

miotnia Nowoskicki.



czestwo od Polski. Starszyzna kozacka Zadnieprza, wysza

po najwikszej czci z najniszych szeregów spoeczestwa

ludowego, chtniej lgna do prostego obyczaju bojarów,

stolników i wojewodów moskiewskich ni do wyniosej,

pysznej i ambitnej szlachty polskiej, bdcej na wyszym po-

ziomie kultury towarzyskiej owoczesnego europejskiego spo-

eczestv/a.

Chmielnicki przela tytu hetmaski na Teter. Nowy
hetman, pose starego Bohdana do Moskwy w r. 1654, krzy-

wem okiem patrzy na niedawnego zwierzchnika, który mu
w dodatku przebaczy nie móg, e, oeniwszy si z wdow
po bracie jego Danielu, majtnoci brata i skarby ony sobie

zagarn. O skarbach Bohdana Chmielnickiego cigle byy
mowy i spory wród Starszyzny kozackiej. List Chmielnickieg*

do króla z zawiadomieniem, e wstpuje do monasteru, o tydzie

tylko wyprzedzi wystpienie na aren polityczn Tetery.

Uczuwszy wadz, wystpi z rónemi dezyderatami do króla,

niby ex-re podzikowania za buaw hetmask. Z misy t
wyjecha do Warszawy — jak zwykle w imieniu »Wojska

Zaporoskiego « — Hrehory Hulanicki. List by znamienny, b©

©bok pokory zawiera take pogrók. Posowi swemu poleci

•wiadczy, e urzd swój przyj pod przymusem moralnyiat,

aby nie dopuci niepokojów w Ukrainie, e przysig przede-

wszystkiem wyjedna u króla zwrot zabranych przez uni
cerkwi, a jeli to si nie stanie, gotów jest zrzec si urzdu.

Uprasza o niezaleno duchowiestwa greckiego w obce

Tasiskiego, o obron episkopii Przemyskiej od naduy,
• zwrot episkopii Lwowskiej wsi, bdcych w posiadaniu

unitów; o pozostawienie wojska zaporoskiego przy zdobytyck

>wolnociach*; o to, aeby Stwo tysiaskie byo nadane na

utrzymanie artyleryi in perpetuum. Zawiadamia równocze-

nie, e poprzysig przymierze z hanem Krymskim. Nie

móg jakoby nie uczyni tego, gdy byby w podejrzeniu,

e knuje przeciw Krymowi zamachy. Prosi take aeby mu
za ze nie miano, gdy w przyjazny kontakt wejdzie z hospo-

darami wooskim i multaskim — w razie potrzeby. I tM

i tam pozostawia sobie furtcczk do akcyi na wasn rk,
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tembardziej podejrzan, e króla zawiadamia ju po dokona-

nym czynie.

W kocu uprasza, aby Bohunowi winy byy darowane lub

sd nad nim odby si kozacki.

Wniós take instancy o Hrehorego Woroszenk, Andrzeja

Butenk, Bazylego Kropiwnickiego, Nestora Kononocza, Ba-

zylego Kaaczyskiego, Neczajów i Kres, aby z niewoli

moskiewskiej wyzwoleni byli^).

Juryszko Chmielnicki, moe zmiarkowawszy, e bdzie

igraszk w rku dwóch wytrawnych intrygantów, usun si
do monasteru, ale zbyt by modym, a chowany w atmosferze

ycia bardzo burzliwego, aeby si potrafi w celi klasztornej

powici si tylko kontemplacyi i modlitwie. Sta si przeto

mimowoli moe orodkiem intryg, które go zdaleka okrcay
jak sie pajcza much. Imi jego cigle wypywao na po-

wierzchni, cigle si pltao na ustach Starszyzny kozackiej.

Dla Wyhowskiego by on doskonaym atutem przeciwko

Teterze, — wszak to Tetera zabra skarby Chmielnickiego,

które przecie z prawa naleay si Juryszce. Mniejsza o to

czy te skarby byy prawdziwe czy legendarne.

Ten cz}^ ów hetman kozacki nie móg wszake wyrówna ai

gboko tkwicego rozdwojenia midzy ruskiem a polskiem *1

spoeczestwem. Jeli to by Tetera lub Wyhowski posdzano

go e by Lachem i Lachom suy, jeli Brzuchowiecki lub
i

Mnohohreszny — nazywano go pachokiem lub chopem, odma-

wiano posuszestwa i nkano denuncyami i intrygami tak
|

dugo, a wreszcie pokonano, aeby z jego nastpc robi

dalej to samo.

W chwili kiedy Jan Kazimierz przygotawia si do

wkroczenia na Zadnieprze, rojc szerokie plany podyktowania

pokoju Moskwie w stolicy, Ukraina miaa dwóch hetmanów:

na lewej stronie Brzuchowieckiego, na prawej Teter, oprócz

^) Bibl. Czart. Codeq 402, str. 469. lustrukcya do Jego Król. Moci
odemnie Pawa Tetery, natenczaz hetmana z woli i postanowienia wojska

Zaporoskiego — — — 22 January 1663,



93

tego dwóch kandydatów — Somka i Zootorenka, a wkrótce

wysun si trzeci — Piotr Doroszenko, nie liczc mniej sil-

nych pretendentów, popieranych przez Tatarów lub miano-

w^anych — wasn moc. Ataman koszowy, którym w obecnej

chwili by Sirko, take dziaa samodzielnie, chwiejc si cige
midzy Moskw, Rzpt a Krymem w swoich sympatyach.

By to rodzaj jakiego Paladyna stepowego, który, usadowiwszy

si w rodku Dzikich pól, cigle ugania si za poszukiwa-

niem sprawiedliwoci w innej stronie.

Oprócz awanturniczego nastroju ludnoci ruskiej na Ukrainie,

rozwydrzonej powodzeniem ora Bohdana Chmielnickiego, do

zamieszek wewntrzn3xh przyczynia}' si nie mao ambitne

walki w rodzinie subotowskiego hetmana. Wyhowski ustpi
wprawdzie wadz hetmask Juryszce, ale nie móg zapomnie
tego, e straci wadz, gdy krzeso senatorskie, dajc mu
tylko honorowy tytu, nie mogo zastpi zadowolenia czowieka,

majcego w rku swoim do niedawna wojsko i prawo ycia

i mierci nieograniczone. Ze stanowiska na poy niezalenego

monarchy, schodzi na urzd wietny, ale — urzd. Zawarta

przez niego ugoda Hadziacka, pikny i rozumny akt polityczny

dla przyszoci Rusi kozackiej, dziki odrbnemu stanowisku

Zadnieprza, rozbia si, zmalaa, staa si formu polityczn

bez znaczenia dla przyszoci. Przecie tego wszystkiego nie

móg niedostrzega Wyhowski, nie mogo go to zadowoli.

Jako wojewoda kijowski, przewodnik szlachty, przedzierzgnity

z niedawnego wroga, nie móg posiada i nie posiada zaufania

szlachty. Musia tedy bolenie odczuwa takie swoje krzywe

moralnie stanowisko w pastwie i niepodobna przypuci, aeby
si z niem atwo i spokojnie godzi. Przez pitnacie lat

intryg, obudy, walki i wadzy — nawet nad umysem swego

zwierzchnika i dobrodzieja Bohdana Chmielnickiego, — nie

móg si nagle przeistoczy w spokojnego obywatela. Listy,

pene sów wiernoci i pokory do króla, pokrywa)' tylko

ambitn dusz niedawnego generalnego ksicia i hetmana,

mogy mie na oku tylko usypianie czujnoci. Nikt mu me
wierzy. Brako zaufania wzajemnego. Wszak niedawno jeszcze

takie same listy pisa do Aleksicja Michajowicza.
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Wyliowski by stary gracz. Wiedzia, e starszyzna po-

sugiwaa si^ legend moe — zdradz go jak zdradzili innycli,

«^dy kademu dadz si przekupi. Wybra sobie na poredników
prostycli kozaków na któ rycli nikt uwagi nie zwraca, a któryck

porednictwa mona si byo zaprze zawsze i dowodami
Miezbitymi mogy by tylko listy. Przyj on metod postpo-

wania wrcz przeciwn ni ta jak posugiwali si inni i nie

opiera si bynajmniej na Starszynie i na »pukach kozackich «,

bo ci suyli wicej dajcemu, ale metod starego Chmielnickiego,

za pomoc prostych kozaków podburza czer — w imi
rozbojów i rabunków. Wiedzia, e to haso jest dla nick

najdostpniejsze i namilsze. Wywoywa w ten sposób poruszenia

czerni, sam ukrywajc si za ni i wyczekujc chwili stosownej.

Ju poszlaki takiej akcyi widocznemi si stay w czasie

zawichrzenia Rzptej przez Zwizek wojskowy, któryj pozbawi

zupenie prawie siy zbrojnej. Jedno z ognisk niepokoju utwo-

rzyo si w Pawooczy. By tam pukownikiem jaki Popo- '

wicz Chodorkowski, który z Moskw w Kijowie poro-

zumiewa si, obiecujc Ukrain Kijowsk carowi zjedna.

Przyapany na tym uczynku, mia by przez Teter stracony,

ale uda si do Metropolity i Juryszki-Gedeona o zjednanie

mu aski, obiecujc zosta popem. Pozwolono mu przyj
wicenia kapaskie, ale nie mino póroku, kiedy suknie rzu-

ci, a przypasawsz}^ szabl, pocz ydów i szlacht mordowa,
nawracajc w ten sposób do Moskwy, Zebra ju by sobie do

1000 takich jak sam oczajduszów i tak dugo mci w mia-

steczku, tak dugo dokucza mieszczanom, a go nareszcie

Tetera wydali.^)

Zanosio si w Ukrainie na now burz wewntrzn,
i

Z chwil objcia urzdu hetmaskiego przez Teter, poczy
kry pogoski o potajemnych intrygach i machinacyach

przeciwko Rzptej. W jakiej kuni kuto je — to nie byo zbyt

trudne do odgadnicia. Midzy Tetera, Wyhowskim a Juryszk
Chmielnickim v/rzao cigle niezadowolenie, w tym przeto

splocie intryg trzeba szuka róda rónych knowa. Moskwa

») Jerlicz ir, 75, 76.
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niepoledni odgrywaa w tern rol^, starajc si ku sobie pocign
starszyzn prawobrzenej Ukrainy, Chmielnicki ukry si do
przezroczycie pod kobukiem czerca, ale siedzia niby na

uboczu Wyhowski. Jakkolwiek mia on tytu woj-dy kijowskiego

ale stary i dawny wróg Rzptej nie móg posiada zupeneg®

zaufania szlachty. W takich okolicznociach moga w nim

powsta myl ponownego oderwania si od Rzptej, tembardziej,

e otwarte zawsze ramiona Moskwy, gotowe byy do przyjcia

^o. Ówczesna moralno dyplomacyi moskiewskiej staa na

poziomie intryg i gwatów. Nieraz przecie zdrajc wczorajszego

witano dzi z honorami, aeby jutro odda go na spytki

•gniowe, a jeli je przetrzyma, to w dowód aski carskiej

posyano go na sybir.

Jako narzdzie intryg i akcyi przeciwko Rzptej Moskwa
wybraa sobie wspomnianego ju Popowicza, ale za plecami

jego musia sta kto inny. Nie wymieniano jeszcze gono
Mazwiska tego ktosia.

W roli podszczuwacza wystpi Tetera nie bez racyi aeby
podejrzenia skierowane na niego, przerzuci na inne barki.

A podejrzenia nie byy bez podstawy. Tetera bez pozwolenia

Rzptej zwiza si z Tatarami poprzysion wzajemnie przyjani,

posiki, przeznaczone dla Rzptej z drogi cofn; 500 kozaków

posa synowi hana tatarskiego »dla asystencyi« — byy powody
do podejrzenia. Usprawiedliwia si przeto przed kanclerzem

W. K., e musia »puki semkn ku Dniepru« gdy Moskale

^spiesznie id»^) — co prawd nie byo. Sn nie bardzo

ufajc wymowie tego listu, we trzy tygodnie po nim, wyda
drugi, zwiastujc pomyln wiadomo, e Orda wyruszya na

Zadnieprze przeciwko Moskwie i sam ze swemi siiami, »lubo

im nie nader confido« — dodawa na wszelki wypadek, a na

poparcie listu posa z ustn relacy wymownego JM pana Jana

Mazepp, który przez Paska niezbyt piknemi dowodami yczli-

woci obdarzony z sekretarstwa królewskiego przerzuci si do

i| Bibl. Crart. Cod. 402 str. 489. list Tetery do kanclerza W. K. d. 22

ataja 1663 z Czechryna.
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suby kozackiej^). Tego samego dnia wyprawi obszerny list

do króla, wiele mówic a jeszcze wicej nie domawiajc,

owiadczajc, e »de statu rerum wedug Boga i sumienia

opowie JM pan Mazepa «.

Ale i tre listu bya bardzo wana — przepeniona in-

synuacyami i obron siebie. Ju — powiada — mia posia

10 000 wojska w pomoc królowi, gdy dla spokojnoci Ukrainy

musia je zatrzyma do czasu, bo «insza recusare, a insza

prorogare». Wiedzia, e sukursy potrzebne na Zadnieprze.

Jedn z przyczyn zatrzymania wojska bya afera popa, by-

wszego pukownika Pawoockiego, który nie kontentujc siq

darowanem yciem, justissimo judicio wierutnej mierci go-

dnym, uda si do buntów, wyrzekszy si stanu ducliownego.

Zachcony przez Samczenka, podniós znami buntu i, jak

utrzymywa Tetera, «na jego ycie czyha». Oprócz Samczenka

Tetera podejmowa jeszcze kogo za plecami Popowicza. «Nie

tak jak straszn)- postronny nieprzyjaciel — powiada, — ale

domowego kto si ustrzee Judasza, w oczy recte mówicego,

za oczyma perverse traktujcego, a iniuissime na ruin zdro-

wia czynicego. «W bucie» raspopy «upatrywa- akcy*
wielu zych i niecnotliwycli ludzi. Znajc «zo i chytro*
swego narodu nie moe mu ufa, dajc za przykad Wyhow-

skiego i Gedeona Chmielnickiego, których kozacy w krytycznej

chwili odstpili. Budzc podejrzenie przeciwko Wyhowskiemu,

usprawiedliwia si, dla czego «tatarskie siy musz go

broni».^)

W tej awanturze Popowicza Chodorkowskiego rol spr- i

yny odegrywa Wyhowski i porozumiewa si z Juryszk,

który Popowicza przed mciwoci zasoni. Na pewno twier-

dzi nie mona, ale rzecz prawdopodobna, e wysunicie Po-

powicza ku Moskwie byo prób skompromitowania Tetery

wobec króla, wystawienia na szwank jego wiernoci, nie bez

^) Bibl. Czart. Cod. 402. list do kanclerza W. K. 15 Junij vs. 1863

z Czehryna.

2) Bibl. Czart. Cod. 402 str. 497. List do króla z Czehrjma 15 Junij

vs. 1663.
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utajonej chci zemsty osobistej, a moe i torowania sobie drogi

do powrotu do Moskwy. W kadym razie Tetera bada tego

pukownika w ryzach popowskich osobicie i kaza go katu

«cign» bez litoci, a potem szyn rozpalon do boku przy-

kada.^) Co z bada wyniko niewiadomo. Mona jednak

przypuci, e badania nie wypady na korzy Wyhowskiego
i Juryszki, ale je tylko Tetera zrcznie ukry do czasu, aby

obu usun i plan swojej zemsty do skutku doprowadzi.

Chwila ta si nadarzya, gdy zdecydowany zosta pochód

Jana Kazimierza na Zadnieprze. Wyhowski, Tetera i Machow-
ski z czci wojska pozostali na Ukrainie Kijowskiej dla

umierzenia buntów, które zainicjowane zostay przez Popo-

wicza. Tetera, wpadszy zapewne na lad przy indygacyach

Popowicza, czeka dalszego rozwoju wypadków.
Tymczasem umar metropolita kijowski Baaban w Kor-

suniu, a na jego miejsce wybrano Józefa Tukalskiego. 2) Te-

tera, który nie poledni gos mia przy wyborze Metropolity,

nie yczy sobie Tukalskiego, podejrzewajc go, w owym cza-

sie niesJusznie, o sprzyjanie Moskwie. A e cz duchowie-

stwa nie sprzyjaa równie Tukalskiemu, przy pomocy Tetery

wybrano na t godno Antoniego Winnickiego, który powol-

niejszym móg by Teterze; a chodzio wanie o to, aeby na

stolicy metropolii kijowskiej mie czowieka pewnego i powol-

nego. Gdy si ta sprawa wyboru Metropolity jeszcze agito-

waa, Jan Kazimierz, w drodze na Zadnieprze, zatrzyma si
czas jaki w Biaej Cerkwi. Tu zjechay si take deputacye

od kozaków i od duchowiestwa. Pod zwierzchnictwem Te-

tery stawili si pukownicy Hanenko, Mieleszko, Hokol, Bo-

kun, Hulanicki z hodem wiernoci. Na czele duchowiestwa

byli obaj pretendenci do Metropolii.-') Byli tu zatem Tuka-
ski, Winnicki i Gedeon-Juryszko Chmielnicki ju jako Archi-

*) Jerlicz II, 81. Do sprawy Popowicza szczegóy: Laskoronskiej

:

Pawoockij pokownik Iwan Popowicz (Kijewskaja Starina 1889.

Maj-Czerwiec str. 570 i nm); Iw(an) N.(owicki): Jeszczo ob Iwanie Pb-

powiczie (Kijew. Star. 1889. Nojabr str. 429).

2) Lietopi Samów. 44/2.

3) P?miatniki. et. IV, 382, 388. (1e Wydanie).

7
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mandryta. Peror powitaln wygosi Climielnicki. i) Tukalski

i Winnicki nie ze wzgldu na stronnictwo swoje, ale z pokory

zapewne chrzeciaskiej, oddali pierwszestwo modemu, bo

zaledwie dwudziestoletniemu Archimandrycie Gedeonowi. Tu
si zetkny antagonizmy pretendentów do Metropolii kijow-

skiej. Tukalski mia ju jakob}^ «przywilej od Moskwy* i to

z dla niego byo rekomendacy. Na przemow Chmielnic-

kiego do króla odpowiedzia kanclerz Pramowski, który byl

take przeciwny wyborowi Tukalskiego. Aeby pogodzi pre-

tendentów, zaproponowano Juryszkowi katedr metropolii, ale

on «modoci i nie wywiczeniem w pimie greckiem wymó-
wi si od tej funkcyi; czy z pokory dodaje pisarz wspó-
czesny — czyli te buntownicz w przyszy czas chowajc
gow pod kobukiem, nim si wzmoe rebelia, a onego wy-

znawcy z monasteru przez tureck potency w purpur i mitr
Ruskiego Ksistwa nie przybierze*.^)

Wtpi naley czy w owym czasie Juryszko Chmielnicki

ju o ksistwie Ruskiem marzy, ale to pewne, e myl pod-

dania si Turcyi bkaa si ju w owe czasy ród Kozaczyzny.

Nasuwaa si ona sama przez si: z Rzpt kozacy zerwali

i nawróci si szczczerze nie mieli ani chci, ani odwagi ani

interesu, gdy stali si faktycznymi posiadaczami fortun szla-

checkich, których zwraca nie mieli zamiaru; z Moskwy byli

mocno niezadowoleni, gdy pod rygor administracyi bojarskiej

podda si nie chcieli, pozostawaa zatem Turcya, ale to nie

bya jeszcze rola Doroszenki.

15 listopada 1663 roku król przeprawi si pod Ryszczosem,

majtnoci Olizara, na Zadnieprze. Ledwie zdoa dotrze do

Guchowa i Somicy, gdy niepokojce wieci poczy go do-

chodzi od Tetery o buntach czerni. Wyhowski mia jakoby

porozumiewa si z Tukalskim i Chmielnickim, jakote zmówi
si z pukownikiem Czehryskini Piotrem Doroszenkiem.

Rzecz to byo bardzo prawdopodobn, bo wszyscy trzej

byli malkontentami i mieszkali w Czehryniu. Mia miano-

*) Historya panów. I. K. II, 248.

«) Hist. pan. I. K. II, 248.
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wicie namawia Doroszenk^ aby * rzuciwszy Teter i jasn
Polsk, znowu jego sobie za hetmana obrali, obiecujc szczciem
swem i powag u króla, przywie kozaków do dawnego
splendoru*. I ord obiecywa pocign ku sobie. Jak w tern

fol odgrywa Juryszko Chmielnicki — niewiadomo, do, e,

jak obaczymy, pad ofiar zawici czy moe tylko obrony

siebie — Tetery. Wyhowski stara si formuowa czer, na

której niegdy opiekun jego Subotowski wywyszy si. Wiedzia
chyba najlepiej jak sabemi siami rozporzdzali Polacy na

Ukrainie Kijowskiej, rozpocz tedy podwójn gr: z jednej

strony udzi szlacht obron i zwoywa j na sejmik do

ytomierza, a z drugiej patrza przez palce na gromadzenie

si czerni kozackiej prawie pod bokiem jego.

Wiedzc, e Zaporoe niechtne jest Moskwie, zdoa
przycign na swoj stron Sirka, bardzo popularnego atamana

aród czerni, który z Siczy w gb Ukrainy wyruszy^). Wy-
howskiego podejrzywano, e chcia »z rebelizujc Ukrain cara

baga i onemu hodowa«, »nie majc wdzicznoci od Rzptej

i króla« ^) i e jakoby czeka tylko na dobr sposobno. W tych

pogoskach kozackich tyle tylko mona byo domyla si
prawdy, e antagonizm midzy wojewod a hetmanem zaostrza

«i i e Wyhowski usilnie stara si pozby Tetery i zapewne

zwykemi kozackierai metodami nie pogardza. Jednym z naj-

waniejszych powodów jakim cign na siebie podejrzenie

siewiernoci by uniwersa wydany jawnie przeciwko Teterze,

w którym owiadcza, e Tetera nie chce by duej hetmanem,

lachca tedy kozaków do wyboru nowego hetmana^). Wprawdzie

zastrzega si, e dla siebie hetmastwa nie yczy, gdy sam
przecie zrzek si go dobrowolnie, ale czy nie pragnie istotnie?

Podejrzewano go jednak. Trudno przypuci aeby taki uni-

wersa móg by wydany pod bokiem prawie Tetery bez wiedzy

Rzptej, a jeeli by — czy nie by puapk ze strony Tetery,

aby póniej móg posuy jako przynta do zgromadzenia si

^) L i e t o p i . Samów., 44/1

.

") Hist. pan. I. K. II., 275.

*) Pamiatniki stx. IV, 465 stare wyd.

7*
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wszystkich ywioów wichrowatych, aby potem mona je bya
tem atwiej zniszczy, a akcy Wyhowskiego przedstawi jako

zdrad — i pozby si wspózawodnika raz na zawsze.

Tak czy inaczej, nie da si zaprzeczy, e Wychowski
jakie potajemne konszachty zarówno z Tukalskim, jak Chmiel-

nickim i Sirkiem miewa, a nie dla chway zapewne Tetery.

Posdzano go o to, »e do cesarza tureckiego posya, oddajc

Ukrain i wszystkie ruskie powiaty i województwa pod moc
onego, pragnc dla siebie udzielnego ksistwa, na wzór Multaa

i Wooszy, obiecujc dawa da doroczn, byleby go tylko

sutan od króla i Moskwy broni i). Inny pamitnikarz, bliski

tych czasów, pisze, e Wyhowski« posów do Porty ottomaskiej

potajemnie wyprawia, siebie i wszystk Ukrain Turkom pod-

dajc, byleby ich posikowa przeciwko Lachom chcieli. »Woro-

szenko, wspólnik tych zamiarów, siedzia w Stawiszczach i tam
responsu od Porty oczekiwa«-).

Zanosio si na nowe wichry w Ukrainie Kijowskiej.

Kto by rzeczywistym winowajc? Trudno da stanowcz od-

powied. Z wielkiem prawdopodobiestwem przypuci mona,
e Wyhowski nie siedzia spokojnie: gniew, zawi, pycha

nurtoway w nim, a stanowisko senatora Rzptej zasaniao go,

jeeli nie od podejrze, to od mciwej rki Tetery. Wreszcie

wybuchn bunt — »za poselstwem Wyhowskiego*, — pisze

ostronie Samowidiec'^). Zjawi si jaki Szelima — powiada

dalej, — który skupi nie mao hooty w Humaszczyznie*).

Jedni dodaj mu do towarzystwa jakiego Wysoczana^), inni

— jeszcze Warenic, pukowników^).

1) Jerlicz II, 89.

2) Jemioowski Pamitnik str. 187. 188.

^) Lietopi, 44/1.

*) Nasi pamitnikarze zw go Sulimenkiem. Czy nie by on identycznym

z Sulim, którego jako >2dra)c«, gromi Somko w r. 1661? »Zdrajca« wobec
Moskwy, móg by zwolennikiem Wyhowskiego. (Soowjew: Ist. Rossii T,

XI, str. 116).

^) Hist. panów. I. K. II, 274.

«J Jerlicz II. 87.
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Mia to by ruch w interesie Moskwy, majcy wrzekomo
jia celu przyczenie si do Zadnieprza. Wiemy tylko, e Wa-
renica, pukownik Kalnicki, Moskwie sprzyja i o pomoc prze-

ciwko Lachom prosi^), ale Sulimenko musia by zwykym
watak, werbownikiem za czyje pienidze, ale nie na wasn
rk. Z raportów Kosogowo wida e sympatye moskiewskiej,

w Kijowskiej Ukrainie byy sabe, e prawdziwi kozacy mao
go wspierali, ale natomiast za jego plecami odbywa si jaki
inny ruch o charakterze rabunkowym, nie ujty jeszcze przez

adnego pretendenta lub malkontenta kozackiego w swoje

rce. Sirko przechwala si tylko, e caa Ukraina od Dniestru

•lo Dniepru poddaa si Carowi. Kosogow uskara si, e
kozacy, którzy z nim poszli pod Kaniów, bi si niechc
i z pola uciekaj, e waciwych kozaków mao — » wszystko

to najmici, pastuchy i suba gorzelniana (winniki)^).

A tymczasem za jego plecami Sulimenko zdoa zgromadzi
jakoby 30 000 czerni — »zbuntowanych kozaków* ^).

Tetera mia cigle na oku Chmielniczenka i Wyhowskiego.
Gniazdem intryg i zamachów by niewtpliwie Czehry, gdzie

si znalazo trzech malkontentów. Najpierw wpadli w jego

rce archimandryta Gedeona i Tukalski. Chmielnickiemu, który

zaledwie rok w sukni zakonnej chodzi » szatan na swawol
serce zapali i na krew ludzk«*). Jawnych dowodów winy

przeciw niemu nie byo »Znosi si z osobami sobie yczliwymi«

^) Akty J. i Z. R. t. V. 1 62.

'-) ibid. 156.

«) ibid. 158.

*) Hist. pan. I. K. II, 274. Kiedy Piotr Doroszenko po usuniciu

Tctery hetmanem zosta obrany z obozu pod ^ysiank, dnia 30 listopada

H64 roku wysa poselstwo na walny sejm Waiszawski z Michaem Radkie-

wiczem i Samuelem Frydrychowiczem, w jednym z punktów mstrukcyi, 53

nianowicie, poleca posom stara si o rekompensat dla Tetery, który straci

«ay swój majtek, gdy »pan Wyhowski, wojewoda Kijowski zapali tumultów

Uicendium i statysta in plebe na szkod Rzptej spracticowa vincula«. Wy-
llowski mia jakoby zamiar królowi, wracajcemu z Zadnieprza, » wykona
zastp wojsku, zczywszy si z Sulimenkiem«. (Bibl. Czart. Codex 402

sir. 545).

^) Jerlicz II, 83.
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— powiada Jerlicz i nie wicej nadto wynale nie umie.

Zdaje si, e Teterze chodzio przedewszystkiem o to, athy
Czehry oczyci z malkontentów; oskary przeto przed kró-

lem Tukalskiego i Ctimielnickiego o knowania. Climielnicki

mia korespondowa z Hokolem, ^rozbójnikiem czyli puko-

wnikiem Bracawskim*. List ten, o nieznanej treci, ihumea

monasteru w Smile, do którego rk si dosta, odesa do

króla, bawicego wówczas w Ostrzu, skd przyszed rozkaz

pojmania Chmielnickiego. Schwytano go te w drodze po-

wrotnej z Horodyszcz od siostry do monasteru swego i pra-

wdopodobnie równoczenie z Tukalskim odesano do Lwowa ^J

a ztamtd do Malborgu^).

W ten sposób na jaki czas usunity zosta jeden wichrzy-

ciel. Teterze i Wyhowskiemu nie przebaczy, którego o komu-

nikowanie si z metropolit kijowskim, takiego tytuu uywa
Tukalski, posdza.

Z okresem krótkiego pobytu Juryszka-Gedeona w mona-

sterze Nowoskitskim wie si jeszcze tragiczny koniec Wy-
howskiego. Posdzano go o zmow z Chmielnickim na korzy
Moskwy. Bezporednich dowodów winy jego nie byo, ale t©

nie ulega adnej wtpliwoci, e Wyhowski do wywoania
buntu czerni przeciwko Teterze dy, a t akcy jego uwa-

ano jako ch powrotu do Moskwy. Bliszymi byli prawdy

ci, którzy przypisywali mu ch utworzenia z caej Ukrainy

ksistwa na wzór Modawii i Wooszczyzny. Poruszenie czerni

mogo mu tylko dostarczy sposobnoci i materjau. Czyby

Sirko, jak utrzymywano, istotnie mia stan po stronie Wy-
howskiego? Trudno da na to odpowiedz przeczc lub twier-

dzc, zwaywszy nadzwyczajn ruchliwo i niestao Sirka.

1) Jerlicz U, 85.

') Li et opis. Samów. 44/2. »Georgius Chmielniczenko et Tukalscim,

metropolita Kijoviensis a Czarneccio, igni fomitan subtrahente ex Ukraina,

abduci et Marienburgi sub lionesta custodia ultra annumm detenti, ad supli-

cationem Teterae e: potiorum ex cosacis ex senatus consilio in Ukrainom

honorifice remissi sunt«. (Kronika Jana Józefowicza. Sbornik lietopisicj

1889 str. 195). Móg Tetera o uwolnienie ich stara si, aeby sympatye

kozackie na Ukramie Kijowskiej pozyska.
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Wogóle, w tej caej gmatwaninie intryg i animozyi osobistych

tyle sprzecznoci i niejasnoci, taka ni subjektywnych przy-

czyn, e jedynie akcya wyrana w jakim kierunku promyczek

wiata rzuci moe.
Tak akcy byo skupienie si czerni pod Sulimenkiem

i Warenic, któryci Wyhowski mia «do buntu pobudza^)

za poselstwem Wyhowskiego^.^) Ruski kronikarz powiada,

c «zebra on nie mao liooty w Humaskim powiecie*
, Jer-

licz pisze o kilku tysicach, a Kochowski o 30,000.^) Ruch ten,

przygotowywany niewtpliwie wczeniej, wybuchn pod wio-

sn 1664 r. Owa «hoota» — jak pisz kroniczki ruskie — czyli

«zbójcy», «rozbójnicy» — jak o nich wyraa si Jerlicz, —
skupiwszy si pod Sulimenkiem, oczekiwali na przybycie Sirka,

który z kilkunastu tysicami dobrego strzelca pod Huma
cign i ju by w Targowicy nad Bohem, gdy Sulimenko

niecierpliwy, sam ze swoj watah wyruszy.*) Zdaje si, e
to by gówny korpus tego wataki, na czele którego sam sta

i z którym poszed na ^ysiank, gdzie deponowan artylery

j^olsk zabra ^). Inne, pomniejsze oddziay, o charakterze zu-

penie rabowniczym poszy na Trahtymirów,^) gdzie ludno
zrabowali i wycili, drudzy poszli pod Czehry, pldrujc
i zabierajc stada i bydo Tetery. Zdobyto i wycito ^ysiank
i, zczywszy si, podyli ku Biaej Cerkwi, «zbliajc si do

boku Wyhowskiego». '')

Wyhowski, wyruszywszy z Boru, ku Biaej Cerkwi po-

•ly, majc przy sobie kilka tysicy kozaków, którzy rabowali

i rozbójniczyli w okolicy. Wypoczwszy w Biaej Cerkwi ruszy

•o Fastowa, gdzie siedzia przez dziesi dni bezczynnie.*)

*) Jerlicz II, 87.

') Lietopi. Samów. 44/1.

3) Jerlicz II, 87; Hist. pan. I. K. II, 274.

*) Jerlicz II, 88; Samowidiec powiada: «ostawiwszy Sirka (Sulimenko)

pojszo », coby, o ile z tekstu wnosi mona, miao oznacza — nie-

^•czekawszy si (44/1).

'') Hist. panów. I. K. II, 274.

•) Jerlicz II, 87.

') Lietopi. Samów. 44/1.

«) Jerlicz II, 87.
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Tetera natomiast wraz z 3000 Tatarów, ze swoimi kozakami

i pukiem Machowskiego, regimentarza ukraiskiego naówczas,

uderzy na Sulimenk, watah jego rozproszy, a siekc i za-

bijajc, wjecha na ich barkach a do Rokitnej, gdzie si schro-

niy ostatki niedobitki Sulimenki i Warenicy. Sulimenk*

w tej potrzebie mia zgin,^) co prawd nie byo. .

W caej tej imprezie Wyhowski jawnie udziau nie bra.

Ju ta sama okoliczno musiaa na niego zwróci podejrzan

uwag. Ani Machowski ani Tetera, majc ju dowody, we-

dug ich mniemania, zdrady Wyhowskiego, nie dali pozna
tego po sobie i zaprosili go na rad wojenn do Korsunia.^) Nie

wiedzia Wyhowski, e ju za plecami jego zebrano dowody
winy. Jeszcze podczas oblenia Guchowa, w Sonicy prze-

jto list — o czem wspomnielimy ju, przez jakiego ihu-

mena pisany do Moskwy, w którym zawiadamiano, e Wy-
howski z króla nie kontent i szuka tylko sposobnoci, aby si
do Cara nawróci. Tetera ju dawniej szepta królowi o po-

rozumiewaniu si Wyhowskiego z Tukalskim i Chmielnickim.

W tym samym czasie prz3^sza wiadomo o ruchach czerni

pod Sulimenkiem i Warenic. W^szystko to skadao si na to,

e podejrzenia rzucane na Wyhow^skiego nabieray pozorów
prawdy. Król wysa tedy Teter z grzecznym listem do Wo-
jewody kijowskiego, lecz z poleceniem tajemnem, danem Te-

terze, aby winnych ukara.^) Tetera w sam czas przyby,

kiedy Sulimenko zblia si pod Bia Cerkiew. Warenic
ttciek, Sulimenk wzito — gównego przeto wodza nie bra-

ko. Wpadli w rce Machow^skiego i Tetery take inni. Ze-

znania ich obciay bardzo Wyhowskiego. Jeden zezna, e
Sulimenko owiadcza mu jakoby od Wyhowskiego otrzyma
chorgiew i uniwersay, zwoujce czer pod chorgiew Su-

limenki przeciwko Polakom od imienia Wyhowskiego; drugi,

ferat Warenicy, twierdzi, e Sulimenko, po powrocie od Wy-
howskiego, rozkaza mu wysya uniwersay, wzywajce do

^) Ivietopi.. Samów. 44/1.

2) Hist. panów. I. K. II, 27^.

3) Hist. panów. I. K. II, 275.
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rzezi szlachty; trzeci potwierdza te zeznania i doda w tym
czasie, gdy Sulimenko konferowa z Wyhowskim, ale go ko-

zacy do izby nie pucili. Sysza tylko od popów, e Suli-

Mienko i Wyhowski wzajemnie sobie przysigaj.^)

Wzity do niewoli Dmytro Sulimka, »Pana Wyhowskiego
instrumentum do wzbudzonych w Ukrainie buntów «, prze-

suchany przez Starszyzn Wojska Zaporoskiego pod Stawisz-

czami, zezna »liber «, e » wszystkich buntów motorem by
Wyhowski «. O Wniebowziciu Najw. Panny Ruskiej przy-

sa z Baabanówki winnego sobie kozaka Fedora do Sirka,

eby mu by bratem i za wiar chrzeciask z nim razem

wzi si«, Sirko jakoby zrazu nie przyj propozycji. Na

]

perswazye wszake Wyhowskiego, zgodzono si popiera go,

a posa »suknem zielonem obdarowano. « Drugi pose Wy-
kowskiego, take z Baabanówki, kozak Jarema, nagli, aeby
Zaporoe wyruszao. Sirko nie ufa wszake, a bojc si pod-

stpu, wysa jakoby kozaka Mirona Nahorockiego do Wy-
liowskiego. Wyhowski mia przysig zoy, e dziaa szczerze

i prosi o przysanie znaczniejszych ludzi. Wówczas to przy-

jechali do niego Sulimka, Pawo Motowilenko z Bobanki,

Harasim Koomyjczenko z Buków, Iwan Danczenko z Moszu-

jrowa i Karp Niezabitowski. Poselstwo to przyjte byo
w Szanlisze, a w nocy powoa ich Wyhowski do siebie. W ich

obecnoci przysig na ewangelii i szabli, e za wiar prawo-

sawn bdzie wojowa I^achów, warujc tylko, aby go Mo-

skwie nie wydano. Posom dawa take caowa obraz Najw.
Panny. Aeby t robot spiskow pokry, owiadcza, e dla

upienia Lachów pod Kijów wyruszy. Zachca, aeby opa-

nowano przedewszystkiem armat czyli artylery. Sulimenko

i towarzysze posali ze Zwinogródki kozaka Lejbenka z za-

wiadomieniem, e bunt zaczli. Wyhowski kaza im zblia
si ku sobie, a wanie sta obozem w Fastowie.*^) Prawdzi-

wo tych zezna stwierdzili Michajo Radkiewicz, obozny,

^) Pamiat. nr. IV, 409.

') Bibl. Czart. Codex 402 str. 533. Koriferrata Dmitra S»-

limki od Starszyzny Wojska Zaporoskiego Anno 1664 Augusti die 3.
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I
1-4Piotr Dorszenko, asawu genera., Iwan ^upina, asawu genera.,

Switosaw Krywucki, pisarz, Fedor Koroblin, puków. Cze-

hryski, Fedor Duaj, puk. Czerk., (nie umia pisa) Ja»

Krecliowiecki i Herman Haponowicz, sdziowie, a oprócz nich

8 pukowników.
Majc dowody zdrady, Macliowski zaprosi Wyliowskiego-

niby na rad. Na radzie poczto wyrzuca jemu zdrad. Wo-
jewoda broni si. Poczto mu przytacza dowody, wreszcie*,

odczytano zeznania wspókolegów Sulimenka, które Wyliowski!

stara si osabi jako wymuszone pod groz mierci, chocia-

wszystkie te zeznania miay charakter prawdy i zgodnoci.

Rada wojenna zamienia si w sd. Wyliowski wyniole twier-

dzi, e jako senator podlega tylko sdowi króla i senatu.

Nie zwaano na to. Z jednej strony dowody winy uwaano-

za dostateczne, z drugiej nie chciano przewleka sprawy

z obawy wywoania nowych buntów i zamieszek. Wyhowskiego*

aresztowano, wtrcono do wizienia, potem przeczytano arty-

kuy wojenne, ogoszono wyrok mierci i kazano mu przygo-

towa si do egzekucyi. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie.^)'

Tragiczna mier Wyhowskiego, której powody i przy-

czyny strecilimy pokrótce, epizodycznie tylko wie si z y-
ciem Juryszki w okresie przebywania jego w monasterze,.

gdy stosunki ex-hetmana i wojewody kijowskiego z archi-

mandryt Gedeonem nie posiadaj w obecnej chwili adnego
oparcia dowodowego.

1) Szczegóy: Hist. panów. J. K. II, 275 n. n.; Jerlicz II, 89;.

Bicoziersky: JunoruskijaLietop. 11.; Lietopi grabianki 186;:

Jan Józefowicz, kanonik Lwowski (Sbornik lietop. 1889 str. 194.)
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RÓD ZAWIERUCHY DOMOWEJ

W Czerwcu 1667 roku zawarte zostay pakty Andru-

szowskie, moc których Ukraina Kijowska, z wyjtkiem Kijowa
z obwodem, miaa pozosta przy Rzptej, za Perejaslawska,

lewa strona, przy Moskwie. Prawdopodobnie Jan Kazimierz

wierzy w mono zaprzysionycli paktów ze strony Moskwy
i widzia w nici uspokojenie si nareszcie Ukrainy i znkanej
Rzptej, gdy Aleksy Michajowicz zrzek si swoicli pretensji

do strony prawobrzenej. Zdawao si, e pokój Andruszowski

pooy koniec dziesicioletniemu przeszo szarpaniu si Moskwy
z Rzpt o ziemie ruskie. W nadziei tej zapewne, pragnc
przycliyli ku sobie Starszyzn kozack, a moe i czer zjedna,

wypuszczono z Malborgu Juryszk, Chmielnickiego, Tukalskiego

i Hulanickiego, którzy czas jaki potem przebywali w War-

szawie. Brzuchowiecki, hetman lewobrzenej Ukrainy doniós

• tem w Maju Stolnikowi Kikinowi, wysanemu przez cara

fila wyledzenia zabójców i przyczyny zamordowania na siczy

wysaca carskiego ^odyyskiego, e >czcrniec« Chmielnicki

siedzi w Warszawie, dodajc dla pociechy Stolnika e »Tetera

zosta jezuit* 1). Nie dugo to jednak trwao, bo obaj jecy
laciekli na Ukrain potajemnie, najprzód Chmielnicki, a potem

metropolita Tukalski'-*). W Grudniu 1667 roku ju ich widzimy

^) Akty J, i Z. R. t. VI, 185.

') Li e top. Samów. 50/1.
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Czehryniu pod opiek Piotra Doroszenka. Moskwa patrzya

jednak na ich usadowienie si w Czehryniu z wielk nie-

ufnoci, a z paktów Andruszowskich od razu nic sobie nie

robia i nie przestawaa bynajmniej wtrca si w sprawy

Ukrainy Kijowskiej. Wiedziaa przecie dobrze, e w Cze-

hryniu przesiaduje Doroszenko, pretendent do buawy hetma-
skiej wszystkiej, niepodzielnej Ukrainy, któremu przybycie

Tukalskiego i Gedeona Chmielniczenki moe da pewne mo-
ralne poparcie.

Piotr Szermefjew, Woj-da kijowski, wysa tedy do Cze-

hrynia goca Wasyla Dubieskiego od siebie, aby wybada
sympatye i usposobienie Doroszenki, a Tukalskiego i Chmiel-

nickiego prosi, aby go »mikczyli« na korzy Moskwy.
Tukalski odpowiedzia, e on »radby z caej duszy, aeby
Doroszenko podda si Carowi «, e o tem bdzie z Hetmanem
mówi, a odpowied zakomunikuje listownie Szeremefjowi.

Chmielnicki przyrzek take, e do zoenia na wierno Carowi

Doroszenk nakania bdzie^) » Wszyscy trzej « poufnie, mó-
wili Dubieskierau, e Szeremefjewa osobliwie szanuj za

yczliwo, jak Hetmanowi (Doroszence) okazuje, gdy posa-
ców jego karmi, poi obficie i hojnie obdarowuje^). Obiecywali

przeto informowa go o stanie rzeczy na Ukrainie. Tak wic
pakty Andruszowskie pozostay tylko na papierze, a Moskwa
w obcem pastwie, na ziemi do niej nie nalecej, ród podda-

nych Rzptej od razu rozpocza intrygowa, wprost namawia-

jc Doroszenka do zdrady króla. Jak pojmowali Doroszenko,

Chmielnicki i Tukalski »ycie w mioci « z bojarzynem i wo-

jewod Kijów. S^remetem, póniejsze wypadki wskazuj, e
szo ono po linii bardzo nierównej, bardzo kabkowatej,
o bardzo urozmaiconej, co do wielkoci linii uków. Zaczo
si od tego, e Metropolita Tukalski i Chmielnicki na ekteniack

•dprawowali mody za króla pol., a przy przyjmowaniu darów

witych Gedeon modli si za cara^). By tedy i diabu oóg

1) Akty J. i Z. R. t. VI, 236.

') ibid. 237.

*) Akty J. i Z. R. VI, 244.
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i Panu Bogu wieczka. Przy przyjmowaniu posów polskich,,

którzy przjechali do Czehrynia z propozycy pozostania koza-

ków nadal pod wadz Rzptej, a moe tylko z zawiadomieniem

• zawartym pokoju Andruszowskim i wysania posów do króla

ilo Warszawy, hetman i Archimandryta Gedeon wymylali im

»grubemi sowami, adnej uczciwoci nie okazujc*^).

Wiadomo o zawarciu paktów Andruszowskich wywara
•gromne wraenie ród Kozaczyzny: zrozumiano cae niebez-

pieczestwo podziau jednolitego dotychczas teorytoryum Rusi

poudniowej — bez wzgldu na to czy ono naleao do Rzptej

czy do Moskwy. Poczy si odbywa narady nad tem jak si
zczy, jak rozerwany naród utrzyma w jednoci. Jepiskop

Mcisawski Metody, niedawny przyjaciel Moskwy, wystpi
j^orco przeciw rozerwaniu narodu, pojedna si z Brzucho-

wieckim, oeni swoj córk z jego krewnym i skoni do

jednolitej dziaalnoci przeciwko Moskwie wraz z Dóroszenkim,

któremu Brzuchowiecki by skonny jakoby nawet ustpi
iietmastwa. W obec wanoci wypadków olbrzymiego zna-

czenia dla przyszoci narodowej Ukrainy, staa si rzecz bardzo

niezwyka w Kozaczyznie — zarysowaa si moliwo zgodnej

akcyi, ale, niestety, jak zawsze ród Kozaczyzny, zbyt impul-

sywnej i nieobmylanej naleycie. Czehry sta si pewnego

rodzaju rodkiem nowych planów na przyszo, nowej agitacyi

tu bya siedziba Doroszenka, najruchliwego, najrozumniejszego,

najryzykowniejszego ale najbardziej nie obliczalnego w swoich

czynnociach czowieka: tu mieszka Tukalski, noszcy tytu

Metropolity Kijowskiego i uznany przez pewn cz Starszyzny;

wreszcie tu mieszka Gedeon Chmielnicki, otoczony aureol

sawy i popularnoci ojcowskiej; tu w kocu, bez zbytniej kon-

troli bojarów moskiewskich, jako w granicach Rzptej, mona
byo korzysta z wolnoci bez naraania si.

W^ Czehryniu zatem odbya si pierwsza rada kozackiej

Starszyzny, w której udzia wzili nie tylko Doroszenko, archi-

mendryta Gedeon i Tukalski, ale byli take wysacy od Me-

todego i Brzuchowieckiego. Doroszenko uniós si i wyrzuca-

1) ibid. 254.
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gono Brzuchowieckiemu, e Ukrain »odda Moskwie (ruskim,

ludziom) ze wszystkiemi poborami czego od wieków niebywao^.

Posaniec usprawiedliwia swego mocodawc tem, e uczyni to

pod przymusem, gdy z ca Starszyzn wzity by do Moskwy.

Nie tak to bynajmniej odbywao si gadko, ale teraz nie byo
czasu na wzajemne rekryminacye. Wówczas zapewne zapada

uciwaa bardzo znamienna, aeby obie poowy Ukrainy zje-

dnoczy, utworzy odrbny organizm polityczny (yfby osobno)

i opaca danin sutanowi i hanowi krymskiemu, a obydwaj

ci monarchowie przyjli by obowizek broni Ukrainy i wspól-

nemi siami odebra j od Moskwy. Juryszko Chmielnicki

wystpi bardzo energicznie na tej radzie, jak gdyby zapom- r

nia o tem co mówi niedawno. Obieca on odkopa
skarby ojcowskie i przyrzek opaca niemi Tatarów,

byleby nie by w zalenoci ani od Moskwy ani od Rzptej>

obiecywa Kobuk zrzuci, aby tem atwiej móg z nie-

przyjaciómi walczy. Jak ci obrocy bahoczestija rozumieli

obron w zwizku z Turcy i Krymem, pozostanie to ich ta-

jemnic. Uchwalono na tej radzie Wojewodów carskich wy-

mordowa. Obecni na niej posacy z Zaporoa, które nie

okazywao si dawniej yczliwe Doroszence, zoyo jakoby

jemu przysig wiernoci i zgodzono si pozosta pod wadz
jegoi).

Wogóle, jedno mona byo dostrzec wyranie: to zrozu-

mienie niebezpieczestwa dla przyszoci, ale zwyka kozacka

impulsywno, zupeny brak zdolnoci dyplomatycznych i po-

litycznych »przewódzców, zawsze miay to nastpstwo, e na-

dzieje kozackie albo byy pisane na piasku, albo w samem
spoeczestwie kozackiem napotykay na chwiejno i niestao.
Nadaremnie przeto nawoywali si do zgody i jednoci i ci,

którzy dzisiaj skadali przysig trwania w jednoci, jutro sami

j rozrywali pod naciskiem ora, przekupstwa lub intryg.

Brzuchowiecki, oeniony z ksin Dogoruk z rozkazu

Cara, zaszczycony godnoci bojarzyna, któr wyej sobie ceni

ni urzd hetmaski, do niedawna poplecznik Moskwy, stan

1) Akty J. i Z. R. t. VII, 30, 31.
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po stronie ruchu, majcego na celu wyzwolenie wszystkiej

Ukrainy od Moskwy, a co waniejsza, sam ten ruch rozpo-

cz. »Nie z naszej to woli jedynie — pisa — stao si, ale

z rady wszystkiej Starszyzny Wojska Zaporoskiego, emy si
od rki i przyjani moskiewskiej odczyli.*^) »Nie godzi si
nam, majc nieprzyjaciela w ojczynie, zamiast wypdza go
jednozgodnie, we wzajemnej walce braterskiej mordowa si.«^)

lycdwie Brzuchowiecki rozpocz walk z Moskw, która

areszt do naszego tematu nie naley, sam Doroszenko pocz
nietylko podkopywa wano ideow tej walki, ale wyrzeka
si z ni wszelkiej wspólnoci, nadajc jej charakter awantury

wojennej, podjtej na wasn rk przez Brzuchowieckiego.

Szed dalej nawet, bo w licie do Woj-dy Szeremefjewa, po-

woujc si na pokój Andruszowski, obiecywa swoj yczli-

wo, dodawa mu otuchy i wiadomie pisa nieprawd, jakoby

o tem co si dziao i przygotowywao na Zadnieprzu nic nie

wiedzia.^) Ale Szeremefjew lepiej by poinformowany ni si
Doroszence zdawao: wiedzia nietylko o uchwale Czehryskiej,

ale take i o tem, e Zadnieprze postanowio wspólnie z Do-

roszenkiem zosta pod wadz cesarza tureckiego i hana krym-

skiego.**)

I Rola Juryszki Chmielnickiego w tym caym ruchu nie

bya take tajemnic. Wiedzia on o radzie w Czehryniu

i o postanowieniach tam zapadych, a Archimandryta Kesier-

ski donosi Moskwie, e Doroszenk namawiaj do poddania

si Turcji Metropolita Tukalski, a » najbardziej Juryszko

Chmielnicki «, a take do odebrania Moskwie Kijowa i innych

miast ukrainnych.^)

Trójka Czehryska — Tukalski, Chmielnicki i Doroszenko

rozwijali ogromn agitacj na korzy oderwania si od Mos-

kwy. Jepiskop Mcisawski Metody szed z nimi rka w rk,

*) Akty J. i z. R. t. VII, 39. 40.

*) ibid 41.

«) Akty J. i Z. R. 7. VII. 46.

*) ibid. 56.

^) Akty J. i Z. R. VII, 59.
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ale po zabójstwie Brzuchowickiego z intencji Doroszenka, wy-
piera si tej wspólnoci, tumaczc si, e wobec namów
Chmielnickiego i Doroszenka do wspólnego dziaania, zasania

si przysig, zoon na wierno Carowi.^)

Zamordowanie Brzuchowieckiego i obranie nielegalne Do-

roszenka hetmanem obu poów Ukrainy, wcale nie przyczy-

nio si do uspokojenia kraju. Moskwa nie bya skonn
bynajmniej tak atwo pozby si Zadnieprza, a z ogromn
zrcznoci i wytrwaoci staraa si chwilow jedno Ko-:

zaczyzny rozbi, jednych orem, drugich przekupstwem ku
sobie cignc. Sza nawet dalej: bo wbrew paktom Andru-

szowskim cigle wtrcaa si w sprawy Ukrainy Kiijowskiej,

znoszc si lub ledzc ruchy Doroszenka i Tukalskiego, mniej

troszczc si o Juryszk, którego widocznie lekcewaya.

Doroszenko, jakkolwiek si submitowa Moskwie, soli-

daryzowa si z uchwa Rady Czehryskiej, która zreszt bya
pod jego wpywem i rozpocz starania o poddanie si Turcyi.

Kilkoma sowy wspomnie o tem wypadnie, o ile Juryszko

Chmielnicki bra w tej akcji udzia.

Doroszenko pozbywszy si wspózawodnictwa Brzucho-

wieckiego, sdzi, e wadza hetmaska pozostanie ju w jego

rku. Naznaczy tedy Mnohohrecznego puków. Nizyskiego

»nakanym«, czyli jak go póniej nazywano »Hetmanem Sie-

wierskim«, pertraktowa z Turcj, która wczesn wiosn (1669)

przysaa do Czehrynia swoich posów, prawdopodobnie dla

ostatecznego umówienia si z Doroszenkiem, wzgldnie koza-

kami o poddanie si. Doroszenko nie móg tego aktu doko-

na na wasn rk. Zebra tedy wielk Rad Starszyzny

kozackiej pod Korsu na Rusaw. Tu dopiero okazao si,

e sprawa nie moe pój tak gadko jakby si zdawao. Dzie-

si dni trwaa rada i ju si na niej zarysowao rozdwojenie.

Nie wszyscy byli przychylnie usposobieni do Doroszenka.

Posowie tureccy wyrzucali mu przedewszystkiem niestao, «^

e zdradzi króla polskiego i Moskw — std nieufno. Cz
Starszyzny kozackiej i czerni równie si wypowiedziaa prze

1) ibid. 92.
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ciwko niemu, a wysuwano natomiast kandydatur Juryszki.

Tak wic, ten mnich z hetmana, czowiek sabej woli i nie

tgiego umysu, stawa przeciwko Doroszence jako powany
wspózawodnik do buawy hetmaskiej. Tego byo za wiele

dla ambicji Doroszenka. Chmielnicki zna swego przeciwnika,

wiedzia, e jest bezwzgldnym w walce — mier Brzucko-

wieckiego bya zbyt jasnym dowodem — uda si przeto do

zwykej broni kozackiej: pozornej obudy. Odmówi si od
ketmastwa, zakrywajc si sukni zakonn i zoeniem przy-

sigi wiernoci Carowi, ale doda, e jeeli rada czerniecka

kae mu opuci monaster, suknie z niego zdejmie, wówczas
on podda si, powszechnemu yczeniu.^) Zrzekajc si warun-

kowo Hetmastwa, Chmielnicki narazi si i posom tureckim

•wiadczajc, e z powodu swojej przysigi, nie moe i nie

kdzie walczy z Moskw i doda, zapewne midzy najbliszymi

tylko, e uda si na Zaporoe i z Tatarami bdzie si bory-

ka. To wszystko razem le usposobio przeciwko niemm
posów tureckich i zapewne przychylio szal na stron Do-

roszenka.^) O szczegóach mówilimy w innem miejscu.

Przeciwko Doroszence wystpi take nowy zapanik
i pretendent Suchowiej, który wyboru nieuzna i rozpocz
kampani przeciwko niemu. Przyczy si do jego boku Ju-

ryszko Chmielnicki, zrzuciwszy kobuk. Rola jego zupenie

niejasna. Midzy kozakami mao byo mowy o nim — cige
powtarzay si chci obrania go hetmanem, a tymczasem om.

wisia przy Suchowieju, »przyjacielu« swoim. Nie wraca do

Czehrynia — prawdopodobnie obawia si Doroszenka; przy-

czy si tedy do Suchowiej a, który ostatecznie pewien odam
Zaporoa reprezentowa.^) Suchowiej wraz z Chmielnickim

pocign pod Huma, gdzie miaa si odby nowa rada dla

obioru hetmana w miejsce Doroszenka, przeciwko któremu

i Tatarzy wystpili.^) Kozacy cigle mieli na myli wybra

') Akty J. i Z. R. t. VIII, 135.

1) Akty J. i Z. R. t. VIII, 136.

3) ibid. 263.

*) Akty J. i Z. R. t. VIII, 263.
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Juryszk hetmanem.^) Pod Humaniem zjawi si nagle nowy
konkurent do buawy ietmaskiej — pukownik Humaski
Hanenko. Pod wpywem Tatarów Sucliowiej ustpi z swoici

pretensji na korzy Hanenki,-) ale to wani kozackiej nie

uspokoio bynajmniej.

Chmielnicki, rozdraniony intrygami Doroszenka i oba-

wiajc si go równoczenie, ju do monasteru nie powróci,

ale poszed na dalsze awantury kozackie. W3^ruszy miano-

wicie wraz z Suchowiejem na Zaporoe, aeby tam zacign
Tatarów przeciwko Doroszence.^) Orda Krymska stana po
stronie Chmielnickiego i Hanenki, a Biaogrodzka, która bya
pod posuszestwem Baszy Sylistryjskiego, po stronie Doro-

szenka. Dwaj zapanicy w walce o buaw hetmana kozac-

kiego, powanili si ze sob i tatarsk jedno rozerwali.

Hanenko wyruszy w gb Ukrainy i pod Steblowem Doro-

szenka zaatakowa, majc przy sobie Krymsk Ord z Chmiel-

niczenkiem i Suchowiejem. Zamknli tedy Doroszenka w Steblo-

wie, e si ruszy nie móg i byliby go dostali, gdyby Sirko

z Zaporocami i Ord Biaogrodzka nie by mu na odsiecz

pospieszy.

Wyprawa ta skoczya si nieszczliwie dla Chmiel-

nickiego. Cofnwszy si z pod Steblowa, Sucliowiej i Juryszko

podali widocznie na Zaporoe, gdy pod Humaniem napada
na nich Orda Biaogrodzka; Suchowiej zdoa umkn, a Chmiel-

niczenko wpad w rce Tatarów Biaogrodzkich.*) Stara si
on odcign od Doroszenka Ord Biaogrodzka, tumaczc,
ie ojciec jego miewa po lOU tysicy samego kozackiego woj-

ska i wspólnie z Tatarami na wojn chadza, a przy Doro-

szence nie ma adnej siy wojennej, po miastach ledwie po

kilkudziesiciu kozaków miewa. W cznoci zatem z Doro-

szenkiem nie maj adnych widoków na przyszo.^)

*) ibid. 270.

') I/i et opis Samów. 55/1.

s) ibid. 55/2.; Akty J. i Z. R IX, 82. ,
*) Lietopi Samów. 55/2.

^) Akty J. i Z. R. IX, 158.
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Chmielnicki, widzc, ie t drog nie zdoa przeama,
próbowa niewtpliwie, jak inni jego towarzysze niedoli, okupi
si, ale by dla Tatarów zbyt dobr zdobycz, aby go mieli

wypuci. Doroszenko owiadczy, e gotów jest sam okup

za niego Tatarom zapaci. Byoby to zakoczenie wyprawy
jeszcze bardziej grone, bo wpadby w rce nieprzebaganego

nieprzyjaciela i gow swoje pooy dla jego celów ambitnych.

Chmielnicki na propozycy Doroszenka nie zgodzi si, wola
pozosta w rku Tatarów, chocia trzymali go okutego w a-
cuchach. Nie tyle opozycya Chmielnickiego ile inne wzgldy
zapewne skoniy Tatarów do rozporzdzenia si jego losem.

Zabrali tedy Tatarzy Chmielniczenka do Biaogrodu. Doro-

szenko ju w owym czasie blizkim *by ostatecznego poddania

si Turcyi, musia przeto przedstawi Chmielnickiego w oczach

Porty jako niebezpiecznego awanturnika i wspózawodnika
szkodliwego Porcie, gdy na jego yczenie wysano Chmielni-

czenka z Biaogrodu do Carogrodu, gdzie go w Jedykule osa-

dzono^). Stao si to jednak, jak obaczymy, nieco póniej.

Tak usun si z widowni walk kozackich, zdawao si,

Jiajzawsze, czowiek — symbol, czowiek — idea, czowiek — syn-

teza kozackiego ycia; zagrzebao si w ponurej baszcie stambul-

skiego wizienia imi straszne, za którem wloka si cie mierci,

bury, gryzcy oczy dym poarów rozsnuwa si za niem dugim
ogonem. Strumienie krwi koem otaczay to imi, a zdaa, od pól

i lasów, od wsi i miast, na jeden dwik tego imienia budziy

si straszne echa jków, skarg, przeklstw. Zowrogie imi
w dziejach ludzkoci, koo którego tworzyy si skoszlawione

pojcia moralne, atmosfera zarazy, poruszana tylko dzikim

powistem zemsty, zoliwoci i przesiknita zapachem krwi.

Swawol bezbrzen i samowol — nazywano tu wolnoci,
prawo i porzdek — krzywd, kar — niesprawiedliwoci.

I oto nagle ten czowiek, który ju tylko imieniem swoim
reprezentowa ducha anarchii, wszczepionej w krew narodu,

aamknity zosta, oderwany od ycia codziennego. Tak, — ale

on pozosta w duszach swego pokolenia. Nie chciano wierzy,

*) Lietopi Samów 55/2.

8*
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aeby on móg 'zgin z widowni ycia jak cie przelotnej

chmury. Tworzy si poczy koo niego legendy. Gdzie

tylko bysna szabla kozacka lub tatarska, tam zjawiao si
imi tego czowieka jako symbol anarchii, niepokojów. PrzcE

mury baszty jedykulskiej przebija si moc niewidzialn ciea

Juryszki i bdzi po Zaporou, po stepach czarnomorskich

i oywia je. Wiedziano, e ten mnich — wywoka sam przez

si jest niczem, ale krwawa i dzika chwaa ojcowska opro-

mieniaa go: jedni oczekiwali jego przybycia, to czer, dla

której by symbolem; drudzy nienawidzili go — to preten-

denci do buawy hetmaskiej lub sami hetmani, jeden ^Siewierski*

drugfi »busurmaski«.
. . . •

Juryszko siedzia jeszcze w Biaogrodzie, gdy na Zadnie-

przu krya wiadomo, e «wojn idzie* na Polaków i Mo-
skw, e ma przy sobie 60000 wojska, e Tatarzy mu towa-

rzysz, e Han Krymski chce go uczyni hetmanem obu po-

ów Ukrainy^). Inni powiadali, e z Zaporoa wyruszy z or-

dami, a podjazdy jego ju pod Czekryniem widziano. W mie-

sic potem nowe alarmujce wiadomoci: Chmielnicki okrtem
przypyn ju jakoby do Tawani i hana woa na wojn, e
sutan mianowa go hetmanem wszystkiej Ukrainy, e ordy

rusz si z nim, jedna pod Potaw, druga pod Czehry*)

Inni opowiadali, e Chmielnicki z Tatarami ku Czehryniowi

dy, aeby « skarby* ojcowskie od Doroszenka odebra, e
przy nim idzie piciu sutanów tatarskich, moc Tatarów

10 000 janczarów, e ku pomocy woa Zaporoe, które nie chce

i z nim razem ^).

Trwoliwe te pogoski komunikowano Moskwie, nasu-

chujcej z najwiksz pilnoci wszystkich ech pyncyck
z Ukrainy.

Czy rzeczywicie co podobnego mogo mie miejsce?

I nie mogo i jeszcze nie byo. Nie mogo, bo Turcya, przy-

jwszy pod swoj tytularn opiek Doroszenka i Ukrain,

*) Akty J. i Z. R. t. IX, 262, (1670, sierpie), 263.

') ibid. 265. (Wrzesie).

2) ibid. 285.
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wypuszczajc Juryszka z Jedukuu, dziaaaby wbrew swemu
interesowi i nie byo — bo wiadomoci te nigdy potwierdzenia

«ie znalazy ani w aktacli ani w pamitnikach wspóczesnych.

Czas na wypuszczenie Juryszka z Jedykuu jeszcze nie nad-

szed. Jeszcze Doroszenko cieszy si ask Padyszacha.

A jednak pogoski te miay swoje uzasadnienie. Turcy

trzymali biednego Juryszk na postrach Moskwie i Ukrainie.

Mieli go w pogotowiu jako swego hetmana. Zdawao si, e
ju w r. 1670 bd go mogli wysun na czoo i w tym celu

sprowadzili z Carogrodu do Biaogrodu, gdzie go w wizieniu

trzymano. Wojna z Rzpt, póniej z Moskw, wreszcie przy-

chylne dla Turcyi stanowisko Doroszenka, nie nadaway si

na wysunicie na widowni polityczn ostatniego Chmielni-

czenka, jako ostatniego atutu. Igrano bezlitonie losem tego

sabego potomka silnego swoj bezwzgldnoci ojca.

Osadziwszy Juryszka w Biaogrodzie, Turcya pozwolia

«iu skomunikowa si z Zaporoem i kozakami, jakby umylnie

dla zbadania czy i o ile imi jego ma jeszcze walor w Ko-

zac^yznie. Znany z Biaogrodu jeden list jego do wojska

Zaporoskiego z natchnienia baszów pisany, który jednak po-

zosta bez czynu, ale odbi si szerokim echem pogosek,

któremy przytoczyli. Jzykiem moralizujcego popa odezwa
si Juryszko do kozaków^). -Wszystkie pocztki od Boga stwo-

rzone doskonae i niedoskonae by od nas widziane, kade
w swoim stanie jest pene doskonaoci, ae czowiek tak

jedyny, który mia by na ziemi najdoskonalszym, zosta naj-

podlejszym«. Na poparcie swojej tezy, przytoczywszy sen-

Icncye w. Pawa, Psalmistów, Joba, koczy ten wstp sowami
©awida: »jako bezzakonije moje az znaju«. Ualiwszy si nad

sob, przyznaje, e cae nieszczcie, jakie go spotkao, aczkol-

') Bibl. Czart. Codex 402 str. 701. »Wiel mony Mci
P an i e A t am an i e Koszowy i wszyscy Mci Panowie Ata-
«iani starsze, na Niu zostajce i wszystka czer Wojska
Niowego Zaporoskiego, na koszu bdca, moi Wielce
Mciwi Panowie, Bracia i Dobrodzieje*. Z Biaogrodu. Na
•Ibrirzanie Hospodyna, Anno Dni 167(0).
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wiek wypyno z posuszestwa woli Starszyzny, ale te za

ich wol wszystko poprawi si moe. Basza Biaogrodzkr

i »wszystkie wojska Biaogrodzkie« ycz sobie aeby Juryszko

znowu hetraastwa si podj, a »Doroszenko aby by sp-
dzony*. W tym celu pozwolono Juryszce pisa na Zaporoe
z daniem, aby stamtd udano si do Baszy i do Cesarza turec-

kiego, od wojska Zaporoskiego, e ycz sobie mie ietmanem
nie Doroszenk lecz Chmielnickiego. Wizie biaogrodzki za-

rcza uroczycie, e posowi kozackiemu wos z gowy nie

spadnie. Aeby pocign Zaporoe do wstawienia si za sob,

owiadcza, e to co pisze, z »ust samego Baszy « pochodzi, e
» Basza rozkaza Waszmociom (tak) informacy napisa, abycie

tak pisali i do Baszy i do Cesarza Jegomoci, e jeeli bdzie nara

Doroszenko hetmanem, tedy my, wojsko Zaporoskie nie obie-

cujem}^ si adnego posuszestwa Porcie Ottomaskiej oddawa,
a jeeli bdzie Chmielnicki, tedy tak bdzie jako i za ojca jego

bywao «. Prób swoj popar przysowiem ruskiem: zej dudzie

(trzeba) nogami pomaga i gorcem yczeniem « aby to rnog*

by jak najprdzej, abymy znowu wiosny nie utracili jak tak

rok; zmiujcie si, posów jako najrychlej przysyajcie, zniósszy

si z Hanem Jegomocia w tej materyi«. List chaotyczny, bez-

adny, posiadajcy wszystkie cechy umysu zupenie niewy-

ksztaconego, zakoczony zosta serdecznem pozdrowieniem

»przyjació« — Piotra Suchowieja, Bochaczenka, Kudaj,
Iwana Nosa i > wszystkim, którzy go dobrze znaj«, i ponownym
naciskiem o »powan interwency.za nim do Porty, bo adnym
okupem nie mona go wyzwoli, jeno tym sposobem«.

Niewiemy jakie byy zabiegi Zaporoa w tej sprawie, ale

skutku one nie odniosy: Juryszko z Biaogrodu powdrowa
do Jedykuu.

#
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PRÓBY ZDOBYCIA UKRAINY.

Sze lat prawie przesiedzia Juryszko Chmielniczenko

w Jedykule. Nie widzia i nie wiedzia, jak nad biedn Ukra-

in sroyy si walki wewntrzne, jak w walkach tych nisz-

czyli j doszcztnie swoi i obcy. Cigle rozbrzmiewao nad

ni haso kozackiej wolnoci, ale nie byo w tern spoecze-

stwie rozvnchrzonem ani jednego czowieka patrzcego trzewo

w przyszo i pragncego umierzy t burz wewntrzn,
w której cieray si przewrotne charaktery, nie stae i mniej

-

wane przekonania, mae ambicye i wielkie intrygi ludzi pro-

nych i chciwych wadzy, umysów pospolitych. Sród.tyck

walk bysna nieraz jasnem wiatem idea Hadziacka, ale co-

raz bardziej krg jej wiata mala, a w dymach i ogniu wza-

jemnej walki zacieraa si jej tre ywotna. Zadnieprze coraz

bardziej zatracao nie tylko ide wolnoci i autonomii prowin

cyonalnej, ale i spoeczestwo tamtejsze zatracao swój indy-

widualizm narodowy, osobliwie w wyszych sferach i Hanenko

i Doroszcnko dugi czas w walkach wzajemnych, jakote

w walkach z Rzpt uywali tej idei jako sztandaru, coraz

rzadziej, coraz mniej waniej, a wreszcie, niby w obronie tej

idei, Doroszenko znalaz si w subie pod buczukiem turec-

kim, a Hanenko poszed do Moskwy szuka — chleba po prost u

Doroszenko szarpa si jeszcze lat kilka, a wreszcie w asce

moskiewskiej znalaz uspokojenie. Tak wic Starszyzna ko-
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zacka, wraz ze swoimi przygodnymi hetmanami, zdradzia

spraw autonomii Ukrainy i pogrzebaa j — moe na zawsxe.

Sama upada, ale przed ostatecznym upadkiem zarazia tr-

dem anarcliii lud i jego dzieje.

Doroszenko, który przez dugie lata wichrzy bez skutku

i bez poytku, walczc przeciwko Rzptej sam lub wspólnie

z Turcy, jako jej wasal, doszed nareszcie do kresu obudy
i bezmylnoci politycznej. W tym dziwnym wirze swego y-
cia przekona si niewtpliwie, e poddanie si Turcyi jest

rwin kraju i ludzi. Rzptej starym kozackim zwyczajem »ie

ufa — bya zbyt arystokratyczn, zbyt szlacheck, zbyt kul-

turaln dla niego, a przytem dzielia go od niej religia; Tur-

cya caym swoim ustrojem pastwowym, gospodarstwem ba-

szów i religi odpychaa go od siebie. Pozostawaa zateM

Moskwa, w której ramiona przerzuci si. Okazaa si ona

dla niego bardzo askaw, dla narodu — bardzo cik, dla

j^rzyszoci — fataln. Demoralizowaa Starszyzn przekup-

stwem, aeb}^ tem atwiej moga rzdzi Ukrain i rzdzi ni
Ha wzór swojej pastwowoci.

Doroszenko po dugich zatargach z Moskw, po dugick
imtr3^gach, zoy wreszcie w jej rce wadz swoj hetmask
i, jak mu si zdawao, przyszo Ukrainy kijowskiej. I-go Li-

stopada 1676 roku roku z on i bratem Andrzejem przy-

jecha do Baturyna, do Samojowicza, hetmana lewobrzenej

Ukrainy, i zda si na ask cara — bez adnych warunków
i zastrzee. Dalsze dzieje tego niespokojnego czowieka ju
Mas nie obchodz.

Siedzc w Sonicy i w przyjacielski sposób porozumie-

wajc si z Samojowiczem, przypomnia hetmanowi, e yje
jeszcze Juryszko Chmielniczenko. Nie jest on niebezpieczny

póki siedzi w Jedykule, ale nie dugo to potrwa. Turcya do-

wiedziawszy si, e Doroszenko podda si carowi, wypuci g«
z pewnoci, aeby zrobi hetmanem z ramienia Padyszacha.

Wiadomo mu nawet, e Turcya wyznaczya 1 5 000 czerwonyck

zotych na przekupienie Zaporoców^, aby ich skoni na

stron Chmielniczenka A Juryszce nie brak jeszcze przyjació

I
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i krewnych w Czehrynie, abestajewie, Medwedówce, którzy

mu dadz poparcie. Nie do tego, — ze szczeroci wieo na-

wróconego grzesznika przestrzega nowych swoich przyjació,

aby nie ufali wasnym jego dawnym przyjacioom^).

Mia suszno ze swego stanowiska. «Kiedy sprony
i chytry pohaniec Doroszenko — pisze historyk turecki, — po-

tpienie, bezwstyd i zdrad karmicy, odda si w poddastwo
Moskwie^, gdy jednak wielka cz kozaków nie posza za przy-

kadem hetmana i wzbraniaa si podda si Carowi, wypada©
zatem naznaczy im wodza z ramienia Sutana, eby tym spo-

sobem naród na dwie rozerwa strony. Na ten koniec wydo-

byto z wizienia pewnego niedowiarka, imieniem Jurka Chmiel-

nickiego, który niegdy z hetmana kozaków popem zostawszy,

wpad by w rce Tatarów i do Adryanopola zosta przywie-

ziony, stamtd przeniesiono go do Stambuu i w Siedmiu

Wieach zamknito, nie tracono za dotychczas nadziei, e
z czasem na cokolwiek przydatnym by moe»^).

Chwila wysunicia na aren dziejow Chmielniczenka te-

raz wanie zbliya si. Wiadomo o zdradzie Doroszenka

Madesza do Stambuu prawdopodobnie przed ostatecznym wy-

jazdem jego do Baturyna, tak e chwil wyzwolenia Juryszka

z wizienia mona przenie na padziernik lub listopad 167^

roku. Wówczas to powoano go przed Wielkiego Wezyra,

ubrano w aksamitny kopak i szat do poowy podszyt so-

bolami i tak ustrojonemu owiadczono o jego wywyszeniu na

urzd kozackiego hetmana. Juci, Chmielniczenko móg tylko

z radoci t ask sutask powita, gdy nie tylko zosta

z wizienia wyzwolony, ale otrzymywa poparcie Porty w walce

2e wspózawodnikami. Kostomarow powiada, e wtenczas ob-

«larzono go take tytuem «Maorosyjskiego ksicia » ^), — rzecz

zupenie nieprawdopodobna, gdy 1^ przymiotnik «maorosyj-

ski» nie by jeszcze w owym czasie popularny nawet na Ukrai-

mle, a Turcyi z pewnoci znany nie by, a nastpnie 2*, u hi-

^) Kostomarow: Ruina t. XV (1905) str. 285.

2) Skowski: Collectanca, II, 123, 124.

') Kostomarow: Ruina XV, 286.
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storyków tureckich znajdujemy tylko tytu hetmana. Ksicy
za tytu zosta mu nadany póniej, o czem w miejscu waci-
wem mowa bdzie.

Aeby Chmielnickiego we wadzy hetmaskiej instalowa

niejako, wysano ze Stambuu rozkazy do Serdara, aby mu,

po przybyciu na miejsce, wrczy buczuk, bben, chorgwie
i beret czyli przywilej na hetmastwo. Wydano równie roz-

kaz Hanowi Krymskiemu, aeby siy swoje poczy z Serdarem i

i wspólnie z Chmielnickim przeciwko Czehryniowi wystpi.^)

Rosyjskie róda dodaj, e Chmielnicki jakoby niechcia przy-

j hetmastwa, zasaniajc si swoj sukni zakonn, ale na

yczenie Sutana, któremu obie strony przeciwi si nie mogy,
patryarcha Carogrodzki rozwiza Juryszk ze lubów zakon-

nych'*^). By moe byo to tylko formalnoci dla nadania sobie

wicej powagi i poszanowania wród czerni kozackiej, gdy
pod Humaniem, pod Steblowem i w stepie na czele kozackiej

watahy widzielimy Chmielnickiego, który wówczas ju za-

pewne nie nosi ani kobuku ani czarnej sukni mniszej i krzya

zamiast szabli. W owym czasie ju przeto by si wywlek
z sukni zakonnej; teraz mogo mu chodzi jedynie o powody.

Wiadomo o wydobyciu si z wizienia Stambulskiego

Juryszki i o roli przeznaczonej mu mocno zaalarmowaa Mo-

skw i lewobrzenego hetmana Samojowicza. Moskwa obawiaa

si buntu na Zadnieprzu, wiedzc dobrze o chwiejnoci ko-

zackiej; Samojowicz lka si nowego pretendenta do buawy
i w^spózawodnika. Niebezpieczestwo byo tem groniejsze,

e obiega poczy pogoski o ruszeniu si Chmielniczenka

z Turkami i Tatarami pod Czehry i Kijów. Samojowicz

nastawa na tem, aby Czehry koniecznie zdoby, straszny

zawsze jako gniazdo Chmielnickich i zwizanej z tem imieniem

tradycyi. Posowi moskiewskiemu Stolnikowi Wasylowi Tia-

phinowi wysanemu dla zbadania stanu rzeczy na Ukrainie ju
po pierwszej próbie zdobycia Czehrynia przez Turków (1677),

Samojowicz wprost owiadczy, e »kto bdzie posiada Cze-

^) Skowski: Collectanca, II, 125,

*) Archiw justicii, ksiga 46 str. 105.
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hryó, ten i Kijów posidzie*. Stanowisko nieprzejednane

Samojowicza przyczynio si niewtpliwie do decyzyi Moskwy:
wystpi przeciwko Juryszce, a wic i przeciwko Turcyi z si
zbrojn. Decyzya ta bya tern dziwniejsz, e nie tylko Cze-

hry ale caa prawobrzena Ukraina, z wyjtkiem maego
okrgu koo Kijowa od dziesiciu lat na mocy paktów An-

druszowskich naleaa
^ do Rzptej. Ale pakty te od pierwszej

niemal chwili zawarcia nie miay praktycznego znaczenia

:

zamaa je najpierw Moskwa, a potem Rzpta. Mimo paktów

po dawnemu obie ssiednie potencye walczyy o posiadanie

caej Ukrainy.

Nage zjawienie si, a raczej zapowied tylko zjawienia

si Juryszki, na terytorjum Ukrainy, wywoay cay szereg

obaw; ju nie o pojedyncze miasta chodzio, ale o to, e roz-

pocznie si nowy odwrót puków kozackich z lewej strony

na praw Dunaju. Dla zbadania stanu rzeczy na pograniczu

Dniestru, od Wooch, skd spodziewano si nowej burzy, Sa-

Miojowicz wysa szpiegów na zwiady, którzy od starosty

Niemirowskiego Kunickiego przywieli niepocieszajce wiado-

moci: pogoski o Juryszce nie tylko byy prawdziwe, ale Su-
tan wspólnie z Hanem Krymskim mieli z nim razem dy
do Czehrynia i Kijowa.

e Chmielnicki móg liczy na kozaków dopiero po zja-

wieniu si na Ukrainie, to przecie nie ulega adnej wtpli-

woci. Wczesn wiosn 1677 roku przekroczy on Dunaj wraz

z Ibrahimem Pasz, zwanym Szejtanem, na czele stutysicy

jakoby Turków. Jakiemi siami rozporzdza z pocztku nie

byo wiadomo; prawdopodobnie skupia si koo niego gar
rozbitków kozackich, zwikszajca si w miar zblienia si
ku Dniestrowi. Byo to mniej wicej na pocztku kwietnia.

W tym czasie koo Juryszki zgromadzio si okoo 150 ochot-

ników, a Nakanym hetmanem z jego ramienia by Eustachy

Ginowski. Ju po przejciu granic}^. Chmielnicki rozesa

uniwersa, zwiastujcy przybycie nieskoczonej mnogoci wojsk

tureckich i nawoujcy ludno rusk do poddania si pod

wadz nowego hetmana, zabezpieczajcego jej spokój od Ta-

tarów i Turków. 7 kwietnia ss. wyprawi równie goców



124

ma Zaporoe, do Siczy do Sirka z listem, w którym zawiada-

nia, e »Bóg jego, ubogiego i pokornego, wywyszy i po-

sadzi na równi z ksicty«, wychwala moc niepokonan Ce-

sarza tureckiego, który go uczyni hetmanem i ksiciem »ma©-
rosyjskiej Ukrainy.* »Ze mnie bierzcie przykad — powiada.

Sutan, po nad moj zasug, da mnie wolno, wzmocni moj
powag i nada tytu ksicia Maorosji.« I^ist ten by zapie-

cztowany nieznan dotychczas pieczci; miaa ona posta
jedca na koniu z buaw w podniesionej rce; po nad gow
kosk, ozdobn pkiem piór, jabko z krzyem, a obok jedca
sta kozak z muszkietem. W otoku by nadpis: piecz ksi-

stwa Maorosyjskiego.^)

Zaporocy z pocztku zaprotestowali przeciwko czeni*
si z Chmielnickim, ale prezenty tureckie z jednej strony,

a zwyky brak spokojnej oryentacyi w danem pooeniu z dru-

giej, przewayy. Zawiadomili Samojowicza i Moskw, e
z Krymem si pogodzili, a zatem z Turcy i Chmielnickiem,

ale owiadczali równie, e i z Moskw przyjani nie zrywaj.

Jak umieli to pogodzi — pozostanie ich tajemnic; pewnem
jednak byo, e tu i tam wichrzyli.

Posacy zaporocy stanli take przed obliczem naczel-

nego wodza wyprawy na Ukrain, Ibrahim-baszy i tu z ust

jego usyszeli zacht do uznania Juryszki Chmielnickiego,

jako » dziedzicznego ksicia Ukrainy «, a wówczas zarówno

Zaporocy jak i ludno nie doznaj adnej krzywdy ani od

Turków ani od Tatarów. Po tem wzajeranem wybadywaniu
si, nastpi^ niedugi okres ciszy.

Dopiero 14 czerwca znowu odezwa si Chmielnicki, wzy-

wajc Sirka do czenia si z nim w imi poprawienia ojczy-

zny (isprawlenija), straszc e »wielkie wojska id« i zachcajc

^) Uprzednio zwrócilimy uwag na prymiotnik »maorosyjski«, nie-

zaany przed poow XVII w. na Rusi. Prawdopodobnie uy go Kostomarow

dowolnie. Rzeczywistego odbicia tej pieczci nie znamy. I^ist by datowany

z Baby 5 kwietnia 1677 i nosi podpis: ^Georgij Gedeon Wenzik hmielnickij»

knia maorosijskoj, ukrainskoj, wod' wojska Zaporoskaho.* (Akty
Jmnoj i Zapadnoj Rossii t. XIII str. 108)
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do przyjcia z armat^). Ale Sirko i Zaporocy trzymali si
zdaa od Chmielnickiego, chocia Sirko czule listy pisa

a Juryszko dzikowa Bogu za to e »wzruszy serce Sirkowe«*).

ksi Ukrainy nie dawa o sobie wiadomoci. Mniej wicej w po-

owie czerwca swawolna wataha hajdamacka napada na ogon
obozu tureckiego, prowadzcego ywno, zrabowaa go, wzia
kilka jzyków i dopiero od nich dowiedzia si Samojowicz, e
Chmielnicki przez Dniestr przeprawi si i za 16 dni ma by
pod Czehryniem. Nie tak si to rycho stao. Informatorem

Moskwy by Stefan Kunicki Sta Niemirowski, który jad chleb

polski, a suy kozakom. 15 lipca zawiadamia on przez

Gizela, archimandryt Kijowskiego, e Chmielnicki idzie na

Jahorlik, ^aszyk, Kryow^). I do Prikazu Maorosyjskiego

donosi, e Turków jest 100 000, e kozakom, którzy s przy

nim, da Ibrahim szejtan basza po 80 jefimków i po kaftanie*).

Juryszko rozesa troch kozaków a moe i zwykej ludnoci

ruskiej, któr dla celu propagandy z niewoli tureckiej wy-

zwoli, z uniwersaami na Ru, wzywajce wszystkich do pod-

dania si, a groc w przeciwnym razie bronic).

Turcy zbliali si do Czehrynia, ale Moskwa i Samojo-

wicz nie prónowali take^*). Zbliali si oni do Dniepru

i 10 sierpnia ss. u przeprawy stanli. Ale Turcy uprzedzili

ich: 3 i 4 sierpnia ju byli pod Czehryniem, i od wschodu

i poudnia t. j. od strony Dzikich pól otoczyli miasto. Miao

\ -) Akty J. i Z. Rossii T. XIII, str. 170 i list do Sirka z 19 lipca 16?7

ibid. str. 181.

') A. J. i Z. R. t XIII, str. 210 n. n.

*) Ibid. str. 226.

') Ibid. str. 258.,

•) Poniewa gon postaci, której monografia niniejsza powicoMa,

jest Juryszko Chmielnicki, przeto o obleniu Czehrynia krótko tylko wspo-

inimy, gdy rola jego bya drugorzdn i mao znan. Szczegóy znajdzie

•eytelnik w dziaach Kostomarów. Ruina t. XV 293 n. n.; Gordon (Tage-

buch des Generals Patrick Gordon t. II, 434 n. n. 518 n. n.); Li et opis

Sam o w id ca. 1846 str. 66 n. n.; Akty J. i Z. R. t. XIII. Sprawozdanie

Alek. Bogdanowa o wyprawie Samojowicza i Romodanowskiego str. 293 n. n,;

Opisanije dziea pod Czigrinom str. 356—378. Do roku za 1678-

w ródach, wymienionych poniej.
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tam by z Ibrahiraem Pasz wedug zezna jeców, 14 paszów

40 000 kawaleryi, 20 000 janczarów i 12 000 Woochów. Pra-

wdopodobniejsze liczby podaje Gordon: z Ibraliimem Pasz
15 000 janczarów, 30 000 Turków i Woociów i 20 000 Tatarów.

Obrona dziesitej czci tego nie wynosia, o ile wnosi wolno

z tego, e kierujcy ni genera-major Trauennicht na wypad
nocny przeznaczy tylko 1000 zaogi. Turcy obiegli miasto

i poczli je zdobywa — od strony zamku przewanie t. j.

ostrzeliwali górn cz miasta. Chmielnicki i tu wystpi
z uniwersaem do kozaków, obiecujc im wypaci dwuletni

od z góry i wyda po dwa upany, ale bez skutku. Próby

wysadzenia zamku prochem niepowiody si take. Dowie-

dziawszy si o tem e Samojowicz i Romodanowski s ju
u przeprawy, cz wojska kozackiego ruszya si ku Dnieprowi,

aeby przeprawie przeszkodzi. Rol t wzili na siebie Ibra-

him pasza i Tatarzy. Mimo wszystko, odsiecz zdoaa, korzy-

stajc z ciemnoci nocy, ku zdziwieniu Turków przeprawi si
przez Dniepr, tak e nazajutrz dwa wojska stany naprze-

ciwko siebie. Nie mamy wiadomoci czy doszo midzy nimi

do rozstrz3^gajcej walki, prawdopodobnie nie obeszo si bez

utarczek, do e Turcy minwszy Krylów, przeszli na lewy

brzeg Taminy i w nocy pod Czehry podstpili, ale ju nie

próbowali go zdoby, lecz rano, zapaliwszy obóz, poszli z po-

wrotem. Nie znajdujemy dostatecznego wyjanienia coby za

przyczyna bya tego cofnicia si. Wspóczesny czowiek

powiada e * Turcy strwoyli si«, e Orda nie bya im y-
czliw*, e wreszcie »nie byo pod Czehryniem samego Wezyra,

a tylko paszowie, nad którymi starszym by (naczelnym wodzem)

Ibrahim pasza «^).

Tureckie, dostpne nam róda, równie krótko a nie-

dostatecznie wzmiankuj, e » zdobycie Czehrynia do nastpnego

(1678) roku odoono, przeto Hanowi pozwolono wróci do

Krymu, a Ibrahim-paszy kazano zimowa w Benderze*^). Zwa-

ywszy, e sutan usun z urzdu Hana Krymskiego, a na

^) Lietopi Samów. 67/1,

') Skowski: Collectanea II, 126.
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jego miejsce naznaczy Murad-gireja, któremu poleci sposobi

si latem pod Czehry, przypuci mona e Selim-gireja

uwaano jako przyczyn niepowodze pod Czehryniem.

Samojowicz i Romodanowski, stanwszy pod Czehryniem,

«ujrzeli dziwne zjawisko: na okoo Czehrynia cigny si g-
bokie rowy w ziemi, o linii wowej, otoczonej ziemnymi na-

sypami (od strony nieprzyjaciela), które dla lepszej obrony

wzmocnione i podwyszone byy jeszcze bierwionami. Za ta-

kiemi to rowami ukrywa si ten naród pogaski

«

^). Zasy-

pawszy te rowy, obaj wodzowie atwego i nieoczekiwanego

zwycistwa, zawiadomili o wszystkiem Moskw i cofnli si
za Dniepr.

Z powodu nieudania si wyprawy Czehryskiej padli

ofiar Han i paszowie^). Pokazao si jednak przytem, e
wpyw imienia Chmielnickiego ród kozaków zmala, e Mo-

ska bya silniejsz ni si wydawao. Porta nie rezygnowaa
jeszcze z uywania nadal Juryszki, jako narzdzia intrygi i rodka
do rozszerzenia swoich granic na dalszy wschód moskiewski.

Saby opór Rzptej uatwia jej to zadanie i drog ku Moskwie

otwiera. Chmielnickiego przeto, jako odgrywajcego pod-

rzdn rol, zostawiono w spokoju; cofnito go z jego sztabem

na pogranicze wooskie, kazano mieszka w Soroce nad Dnie-

strem, a Hanowi polecono przygotowa si do nowej wiosennej

ekspedycyi pod Czehry. Siedzia tedy Chmielniczenko w za-

meczku Sorockim, zwoujc ku sobie rozbitków kozackich

z pobliskoci podolskich miasteczek^). Moskwa niepokoia si
takim stanem rzeczy — cigle bya obawa wmieszania si

w awantur Sirka, ale obawy rozwia on sam. W chci zga-

dzenia zapewne dawnych win, odsya listy Chmielnickiego do

Samojowicza i pyta naiwnie: Co robi? Równoczenie dawa
,
rady. Poniewa w Czehryniu — powiada — najszkodliwsze

knuy si pomysy, radzi tedy zniszczy ten ostatni kcik in-

*) Oczywicie, byy tak zwane w obecnie toczcej si wojnie crowy

strzeleckie*, które byy bardzo starym i bardzo powszechnie uywanym spo-

sobem obrony. (Kostomarow: Ruina XV, 295). Autor nie cytuje róda.

*) lyietopi Sam. 67/2.

«) Liet. Sam. 67/2. /
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tryg ogniem i mieczem. Radzi przeto ludzi stamtd wyp-
dzi, a miasto i zamek zburzy — na zdobycie ruin wróg nie

pójdzie^).

Cofnicie si obu stron wojujcych od Czehrynia nie byo
wcale zakoczeniem wojny. Ona wisiaa w powietrzu. O bie-

dn, zrujnowan i zniszczon Ukrain, która nominalnie na-

leaa do Rzptej, walczyy Moskwa i Turcya — Turcya z mocy
traktatu Buczackiego i poddania si Doroszenki Padyszachowi,

Moskwa z prawa gwatu wobec sabego pastwa polskiego

i bezprawnoci aktu Doroszenka, nic nie chcc wiedzie o tem,

e Doroszenko by faktycznie zbuntowanym poddanym Rzptej.

Turcya gocowi moskiewskiemu Porzsukowi owiadczya, e
da oddania Czehrynia, inaczej — wojna. Opanowanie przez

Turcy Czehrynia byoby tak gronem zblieniem si do granic

moskiewskich, e grob t doskonale oceniano w Moskwie.

A zatem — tylko or móg rozstrzygn na czyj stron
przechyli si prawo bezprawia.

Rzd Padyszacha wiedzia, e wojna z Moskw jest nieu-

niknion. W zimie przeto jeszcze dano zna Ordzie, aby wy-

ruszya w pole. Nowy posuszny han stanwszy na Kosawie

zagonami, w Perejasawczyinie kraj pustoszy, ludno mordo-

wa i bra w jasyr-). A Sutan postanowi sam cign na

wypraw Czehrysk, wic ju 10 lutego 1678 r. zosta wy-

wieszony buczuk cesarski^). Wojna z Moskw zdawaa si
tem pewniejsz, e 27 lutego 1678 zawarto przedrzdne punkty

pokoju z Rzpt polsk*). Moskwa, dowiedziawszy si o tem

wszystkiem ju w kwietniu (1255) polecia Romodanowskiemu
wyruszy przeciwko Turcji, usiujc przedtem przekona j, e
«Ukraina (Maorusija, jak pisz historycy rosyjscy) oddawna
(izstawi) jestto wasnoci Moskwy, e przeto Doroszenko nie-

prawnie j Turcji odstpi*, a w razie gdyby te argumenty

nie dziaay, domaga si, aby nad Dnieprem adnych miast

^) Akty J. i Z. R. t. XIII str. 516. Sirko do Samojowicza d. 2-go

marca 1678.

*) I^iet. Samów. 67/2.

*) Collectanca II, 126.

*) ibid. 127.
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i osad nie budowa, mieszkaców za spdzi na lew\^ brzegi).

Równao si to polecenie zniszczeniu istniejcych osad. Zaraz

na wiosn ruszyy si «wielkie » wojska carskie, których naczel-

nym wodzem by carewicz Kasiraowskij kmie Kaspuat Mu-
caowicz. Romodanowski z Samojowiczem wyruszyli z Batu-

ryna. Hetman stara si zgromadzi jak najwiksz ilo
wojska. Bra wtedy wszystkich zdolnych do noszenia broni.

Kronikarz powiada, e nie folgowano nikomu i zacigano
wójtów, burmistrzów, rajców, rzemielników, muzykantów, skrzy-

paczów, cieli, trudnicych si wyrobem odzi, — wszystkich

pdzono do wojska. Dwaj trzeciego wyprawiali z broni,

czterej pitego, zaopatrujc w bro i ywno, a wszystko to

pocigao po nad Su ku Buzyskiej przeprawie^). Rozu-

miano wielko niebezpieczestwa. Raz przerwana tama gra-

niczna w Czehrynie groziaby cigle zalewem nowej fali bistir-

maskiej. W tern ruszeniu si wiata Muzumaskiego ku pó-
nocnemu wschodowi widziano kar nieba. Arcyepiskop ;azarz

Baratrowicz naoy trzydniowy post na ca ludno, a asceta

z monasteru na górze Athos, iliumen Izaak karci niesychanie

duchowiestwo ruskie: »u was duchowiestwo próniacze, pi-

jani odprawiaj naboestwo, strachu boego, postów u nich

nie ma, yj jak bezmylne bydlta«^). Na pocztku lipca

wojska kozackie i moskiewskie zatrzymay si nad Dnieprem,

w oczekiwaniu przybycia Kaspuata Mucaowicza Czerkaskiego,

chrzczonego Tatara w subie moskiewskiej, majcego przyby
z Kamukami i Tatarami. Iwan Rewski i Patrick Gordon,

przybywszy jeszcze w kwietniu, zajli si byli ufortyfikowa-

ninm Czehrynia, który mia w twierdzy 5 72 tysicy onierzy,

a w niszem miecie, nad Tasrain 6163. W lipcu przednie

oddziay tureckiej armji ju byy pod Czehryniem. Wezyr wy-

da odezw do kozaków i ludnoci zawiadamiajc,j e poprze-

dni hetman odda si w niewol i poddastwo Padyszachowi,

^) Sobranije gosudarstw. gram ot. IV. 357. 566.

^) Li et opis Samów. 681.

*) Kigelmann. Lietopinoje Powiestnowanije w Maej Rossii,

1896 str. 160; Archi vr in os tr. die, wizanka 51 N. 10.

9

I
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a teraz ratie moskiewskie zajy Czehry; owiadczy tedy e
wolno kademu vr>j Jub pozosta; ci, którzy pozostan —
zatrzymaj swoje urzdy, jeli za przeciga nie bd —
wojska Podj^szacha bd ich zwalnia'). 10 lipca wojska tu-

reckie wielkim obozem stany pod Czehryniem od strony

tatarskiej, jak mówiono, od Dzikich pól, a moskiewskie z Ro-

modanow^skim i Samojlowiczem, przeprawiwszy si pod Boy-
nem, poday od Czerkas, lew stron Taminy. Han Krymski

z Woochami przeprawi si przez Tamin, otoczy Czehry
i zatrzyma si »od boru* t j. od strony Dniepru. W ten

sposób zamknito zupenie dostp do oblonego miasta-).

Kozacy i Moskwa z Romodanowskim stali czas jaki pod

Buy^nem bezczynnie, oczekujc j^rzybycia ksicia Kaspuata
Mucaowicza Czerkaskiego z Kamukami. Wojsko moskiewskie

zdoao przeprawi si, walczc midzy Buynem a Szabelni-

kami do nocy i zanocowa® tam. Turcy na górze szabelnickiej

ustawili dziaa, bronic dostpu do drogi, wiodcej pod Czehry.

Kozacy i Moskwa opanowali gór i wzili 27 dzia^^).

Jakiemi siami rozporzdza Juryszko Chmielnicki ? Jakie

byy jego czyny wojenne? Na te pytania braknie nam zupenie

odpowiedzi. Zdaje si e rola jego bya zupenie liczna: by
sztandarem, hasem, przynt dla kozaków. W tej te roli

^) Przekad z Kostomarowa (Ruina XV, 301).

') Lietop. Sam. 68/1.

•"') Siy stron walczcych obliczam w przyblieniu w sposób nastpujcy

.

z Wesyrem byo 15.000 janczarów, 15.000 sejnerów, 15,000 kopaczy, 3000

spahów gwardji sutaskiej, 10.000 onierzy innych gwardji, 2000 obsugi

przy dziaach, 10.000 woochów i siedmiogrodzian, co czyni razem turków

70.000. Han Krymski mia ze sob 56 000 ordy. Oprócz tego byo 27 dzia

wielkich, 130 polowych, 15 dzia do rzucania bomb, 8000 wozów, 5000 wiel-

bdów, 8000 pastuchów, isuby rónej), 10.000 wozów z amunicj, (Gordon,

II, 485). Moskiewskie wojsko skadao si: piechoty 6000 pod komend
Szepielowa i 10.000 konnicy i piechoty w rezerwie na prawym skrzydle;

w centrum 9 puków strzeleckich (okoo 9000), w rezerwie 1 5 000, lewe

skrzydo 2 puki (2000?) — razem okoo 42.000 onierzy (Gordon II, 549)-

Kaspuat Mucaowicz wbrew oczekiwaniu, przyprowadzi tylko okoo 6000

kamuków, a Samojowicz tylko 20.000 kozaków, (Archiw justicii t.

125 str. 1074). Trudno t cyfr pogodzi z tern co pisarz wspóczesny pisa

© niezwykym poborze wojska na Zadnieprzu na t wojn.
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-wystpi pod Czehryniem w licie do Samojlowicza. Zawia-

damia go o lasce jaka syna Bohdanowego spotkaa od Pa-

dyszacha i powiada, e jego wypado zdrowiu wojn upad
Ukrain ratowa, do której przyciodzi nie jako wojownik, lecz

Jako dziedzic tej ziemi. Nawoywa przeto do odstpstwa od

Moskwy. Na licie podpisa si: »Jerzy Gedeon Wyk
Chmielnicki Ksie Ukrainy«.^)

List ten nie wywoa adnego wraenia ród kozaków-

Jsiden puk nie odczy si od Samojowicza i od Moskwy.
Na paszczynie styrowej, za Szabelnikami, wiodcej ku

Czehryniowi i od tatarskiej strony przez kilka dni trway
walki. Turcy nie dopuszczali zblienia si odsieczy. Na tej

równinie, wiodcej do twierdzy i miasta rozegraa si bitwa,

niekorzystna dla Turków. Mimo to usiowali oni za pomoc
min jako te szturmem zdoby miasto. Miotano tam duo
bomb — bez wielkiego skutku. Ale i wypady z twierdzy,

przez Gedeona organizowane, nie miay powodzenia. Jancza-

rowie, powiada relacya wspóczesna, urzdzili si bardzo za-

sobnie: zasiedli oni w rowach, we dwa rzdy kopanych o na-

sypanych brzegach po nad powierzchni rowu, po za którymi

siedzieli ukryci i strzelali do nieprzyjaciela. Ci, którzy siedzieli

w górnym rowie bronili od ataków niej siedzcych, a siedzcy

niej - - bronili wyej siedzcych; a wykurzy ich z tych rowów
byo niepodobiestwiem.-) Pomimo zwycistw kozackich na

razie, zdobycie Czehrynia szo opornie. Dwie miny zasadzone

przez Turków pod zamek przewayy szal: jedna wybucha
8 sierpnia i wtedy zgin wojewoda Rewskij, a druga w nie-

dziel »pod miastem*. Cz wojska kozackiego popia si,

inni spali, gdy powsta krzyk, mao kto rzuci si do broni,

a wszyscy do ucieczki, na most. Pod ciarem ludzi i natoku

most zawali si. W tym nieadzie »kilkanacie tysicy koza-

ków zgino, jedni utonli, drudzy pod szabl tureck padli,

^) List powyisry w lichym przekadzie, bez cytowania róda skd po-

•cliodzi, znajduje si u Kostomarowa (Ruina, t. XV, 362), jest bez daty i pi-

'Sany z Berdyczówki — moe Berduczowa, ale nic o pobycie tam Juryszki

nie wiadomo.

^) Archiw. just, t. 125 str. 10S4. 1091.

9*
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bo Turcy nie szczdzili nikogo — i tak p<^dzili Moskw i kozaków
rbic a do taboru«i). Romodanowski wyda rozkaz pisemny

Gordonowi aby wiksze dziaa zagwodzi^ a zabra tylko lej-

sze, a miasto zapaliwszy, odstpi, pozostawiwszy Turkom
poar i ruiny. Nazajutrz Romodanowski i Samojowicz cofnli

si ku przeprawie Dnieprowej, a Turcy podyli za nimi. Na
Buynskiej równinie znowu przyszo do krwawych i cikick
walk, gdy Turcy nadcignli dopiero trzeciego dnia, dali

przeto czas kozakom i Moskwie okopa si. Niezdoawszy

zdoby taboru, wojska tureckie cofny si ku Czeiryniowi, po

tygodniowem szarpaniu si, z wielkimi stratami. Wróciwszy

do Czehrynia, miasto i twierdz do reszty zrujnowali, dziaa

zabrali ze sob a z czci wojska z powrotem ku Dniestrowi

podyli. Moskwa za i kozacy bez szkody przez Dniepr prze-

prawili si. Druga cz si tureckich z ord i kozakami

Chmielnickiego pocza zdobywa zamki i zameczki nadbrzene

i okoliczne-). Sam Wezyr zatrzyma si w Kapucinnej dolinie

midzy Zwinogródk a Smi').
Nazwisko Chmielnickiego Juryszki nigdzie nie zaznaczyo

si w czasie oblenia Czehrynia. Legenda miejscowa powiada

tylko, e strzela z dzia do cerkwi ojcowskich. Po naradzie

zapewne z Wezyrem, Chmielnicki wyda nowy uniwersa

z wezwaniem do powrotu pod wadz sutask, zachca do

udania si do aski Wezyra, a wskazujc zniszczenie Czehrynia,

ruin okolicznych wsi, grozi nieposusznym zupen zagad*),

Uniwersay take wydane zostay do Korsunia, Kaniowa,

Czerkas, a z rozkazem przywracania pod wadz sutask miast

i ludnoci, posa nakanego Iwana Janeczka Chmielnickiego,

krewnego swego z nieznanej nam bliej stryjecznej linii, za-

pewne syna pukownika Kijowskiego.

^) Iv i e t o p i Samów. 69/2 Szczegóy do oblenia Czehrynia w roku

1678 znajduj si w Akty 7. i Z. R. ~ XIII str. 639. 643. 647. 650. 653-

i^73. 681.

-') Lietop. Samos 69/2.

^)Archiw inostr. die. Wi. 52 Nr. 10.

*) Akty 7 i Z. R. -f XIII, str. 660. Ijst Chmielnickiego do Samoj-

owicza 23 lipca str. 660.
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Na grone uniwersay Chmielnickiego podday si Tur-

liom miasta i gródki w niedalekiem oddaleniu od Czehrynia:

Moszna, Czerkas}^, Korsu, abotyn i obiecay posuszestwo
Chmielnickiemu.^) Janeczko mia kopot z Kaniowem. Stao
tam kilkadziesit tysicy Turków z 15-tu dziaami*-). Maa po-

moc W3^siana przez Samojowicza nie zdoaawytrzyma tureckiego

naporu, i caa garstka kozaków tych wygina. > Kaniów zdo-

byli — zapisuje pisarz wspóczesny, — miasto i monaster

spalili, ludno mieczem wycili^ a cz, która si schronia

do cerkwi murowanej, ogniem i dymem wyduszono. Reszta,

jaka zdoaa si uratowa, zoya przysig Chmielnickiemu.^)

Zostawiwszy Juryszce prawo przywracania ludnoci pod

wadz tureck. Wezyr wyruszy z powrotem ku Dniestrowi.

Wyprawa turecka pod Czehry nie przyniosa adnego powa-

nego politycznego rezultatu adnej stronie i bya prowadzona

niedbale, zarówno ze stron}' Romianowskiego jak i Ibrahima

Paszy. Obie strony walczce rozeszy si nie odniósszy sta-

nowczego zwycistwa. Groba zdobycia przez Turków Kijowa

pozostaa grob tylko. Po odejciu wojsk tureckich Ukraina

Kijowska zostaa znowu pod wpywem rzdu i rzdów mos-

kiewskich. Ibrahim Pasza po powrocie z pod Czehrynia zosta

powoany do Carogrodu, gdzie do Siedmiu Wie wtrcony,

Selim-girej straci swe hastwo.^)

Odchodzc z wojskiem Ibrahim Pasza poleci Chmielnic-

kiemu odebra miasta podolskie, odstpione Turcji, gdzie je-

dnak zaoga polska bya, mianowicie: Niemirów, Midzybó,
Kalnik i in., a w razie potrzeby zwraca si o pomoc do

Baszy Kamienieckiego. '^) Zostawiwszy swoje nieliczne zaogi

M List Samów. 70/1.

^) ibid. Liczba mao prawdopodobna; zapewne w Kapucinuej do-

linie bya tylko cz armii tureckiej z Wezyrem.

") ibid. 70/1.

*) Skowski; Collectanea II, 127.

^) Lie top. S am o w. 70/1, Jemioowski, 298,
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w zameczkach zdobytycli ju, sam Juryszko pody mia
w kierunku Kamieca i okoo Boego Narodzenia do Niemi-

rowa przyby.

Jako lennik Turcji, Chmielnicki musia popiera pretensje

jej do Rzpej, tembardziej, e pretensje te stanowiy cz jego

iluzorycznego pastewka—ksistwa ruskiego Nie do przeto,

e wstpiwszy na ziemi rusk w asystencji Turków i Tata-

rów, pocz si tytuowa Ksiciem Ruskim i Hetmanem Za-

poroskim, ale z tego tytuu zanim jeszcze w stolicy swojej

stan, wysa do króla pol. nieznan bliej osobisto Hrubara

Berszarskiego z daniem zwrotu Ukrainy a do Dniepru,

mianowicie Bialocerkwi, Pawooczy i in. miast. Wedug umowy
zawartej przez Gniskiego z Turcj, zaogi polskie ustpiy
z Niemirowa, Midzyboa, Kaleuka, jakote innych miasteczek

podolskich do Biaej Cerkwi, Pawooczy, Dymira, Korostyszowa.^)

W oczekiwaniu powrotu na Podole, wedug rozkazu Pa-

dyszacha, Chmielnicki tymczasem bd zdobywa bezbronne

miasteczka w niewielkim oddaleniu od Dniepru, bd te czyni

niepomylne próby rozszerzenia swojej wadzy na Ukrain
Perejasawsk. Janeczko Chmielnicki z ma garstk prze-

szedszy Dniepr pod Stojkami wraz z dwiema ordami tatar-

skiemi mia zamiar ruszy wprost na Otrz i Kozielec, majc
nadziej na kozaków tamtejszych. Gdy Tatarzy, nabrawszy

jasyru, wracali za Dniepr, Perejasawski pukownik Tysenko

napad na nich pod Gbokiem, jasyr odebra, ordy rozpdzi").

Po tej nieudaej próbie, Janeczko wróci do Korsunia. Sam
Juryszko, poczywszy si z Janeczkiem, poszed inn drog.

Przeprawiwszy si przez Dniepr, zdoby Weremiejówk, Cze-

chry-Dubrow, Horodyszce, onin i in. i kaza ludno prze-

siedli do abotyna pod groz tureckiego najazdu. Janeczko

poszed przodem i dotar a do ubniów, które zamkny si
przed nim. Niektóre puki kozackie, Mirgorodzki i Potawski

wystpiy przeciwko Chmielnickiemu, z Sumów wyszed Kosogow

^) »aby odda Biaocerkiew, Pawoocz, Czesnohorodk, Dymir, Koro-

styszów.c A. ;. i Z. JL t. XIII st. 709).

^) A r c li i w. i n o s t r. d i e , wizanka 51 , Nr. 2.
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z Moskw, z Baluszyna Samojowicz i zaatakowali Juryszk
pod oninem^ skd musia ku Dnieprowi i za Dniepr si
cofn. Przyczyn nie udania si tej wyprawy Chmielnickiemu

wspóczesny pamitnikarz, jedyny który o niej treciw
wzmiank zostawi, upatruje w bardzo surowej zimie^). Moskwa
i kozacy postpowali w lad za nimi, od Perejasawia poszli

w gór, zdobyli Rzyszatów, który »w^ pie wycili«, potem

Korsu skd Janeczko uciek i wkrótce znalaz si znowu przy

Juryszce Cimielnickiem.

W czasie bytnoci Chmielniczenka na prawej stronie

Dniepru, Moskwa staraa si jeszcze raz wpyn na niego

i próbowa przycign na swoj stron. Uya do tego po-

rednictwa Iwanicego Golatowskiego, niegdy nauczyciela

Juryszki w akademii Kijowskiej. Obdarzy on byego swego

ucznia »posaniem«, jakbymy powiedzieli listem pasterskim,

w którym dowodzi jak wielkim jest grzech zrzuci z siebie

sukni zakonn, radzi powróci do niej, w przeciwnym razie

grozi e »bies}' z tryumfem powlek duszy jego do pieka*^,

jak niegdy marszaka francuskiego Hebron'a, który si take
wywlók z mniszego kaptura-). Kostomarów powiada, e od-

powied Juryszki z Korsunia, gdzie na pocztku grudnia 1678

roku bawi, »byaa wypeniona szkolnem gadulstwem pozbawio-

nem zdrowego rozsdku, w której bez adnego zwizkif byy
przytaczane nazwiska Perikiesa, Ulisesa, Brutusa i innych

bohaterów staroytnoci, ale o sobie, o swoich zamiarach, pla-

nach, nadziejach Juryszko nic prawie nie pisa «. W kocu
doda prob niew^yrain, ale dwuznaczn, aby Golatowski

przesta do niego pisywa, »aby Szerszeni nie drani «'^).

1) L i e t o p i . Samów. 70/2.

- Akty 7. i Z. R. + XIII. Ust z daty 4 grudnia kiedy Chnriehiicki

by ju w Niemirowie str. 709.

^) Kostomarów: Ruina XV, 313. List ten znany tylko ze streszczenia

autora Ruiny. Pobyt Juryszki w tym czasie w Korsuniu wtpliwy, chocia

pogoska o tem bya. W Korsuniu przemieszkiwa Janeczko, a nawet

> mieszkanie tam sobie zbudowa«. Moe std baamuctwo. A. 7. i 2. R.

+ XIII str. 711.
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Najbliszem nastpstwem wycofania si ord i watak

kozackich, bdcych pod rozkazami Juryszki, bya decyzja

ICoskwy doszcztnego zniszczenia osad i miast na prawym
brzegu Dniepru od Czehrynia do Kijowa i przesiedlenia po-

nownego resztek ludnoci na stron Perejasawsk, aeby w ten

sposób pozbawi Juryszk monoci wzmacniania t ludnoci
swoich szeregów. Tak na razie opacaa ludno ambitne cele

i wzajemne walki swoich Hetmanów i Starszyzny.



VII.

KSI KOZACKI,

W chwili koatania si nad Dnieprem, mody Chmielnicki

uywa tytuu ksicia Ruskiego, ale faktycznie nie posiada

ani ksistwa, ani stolicy, ani wojska, ani te nie mia nad kim
wykonywa wadzy ksicej. Wprawdzie Cesarz turecki uczy-

ni Chmielniczenk »monarch ruskim^, ale t swoj monarchi
kaza dopiero na Polakach zdobywa'), nowego »pastwa« nie-

okreliwszy granicami z adnej strony, ale oznaczywszy jedynie

punktami miast — Niemirów, Kalnik, Midzybórz. Na stolic

nowego pastwa lennego, którego anemiczne trwanie byo
nader krótkie i smutne, Padyszach wyznaczy Juryszce Nie-

mirów, a moe ksi sam sobie wybra to miasteczko. Praw-

dopodobnie w pierwszych dniach listopada 1678 roku zawita

dopiero do Niemirowa, który hojny Padyszach »podarowa«

Chmielnickiemu. Zostawiwszy tedy Janeczka modego^ syna

Pawa Janeczka Chmielnickiego, w Korsuniu, a Kowalenk
w Kalniku, sam z garstk Turków, Tatarów i troch kozackiej

zbieraniny, uda sie do Niemirowa. Byo tego wszystkiego

kilkaset Tatarów i kilkaset sejmenów«-).

^) Jemiolowski : Pamitniki str, 270.

2) Przybliony czas przA^bycia Juryszki do Niemirowa nie jest pewn}-.

.27 stycznia (1679) znany jest uniwersa jego z pod onina do miast puku
Mirgorodzkiego (A r c h i w j n s t i c i i ksiga 50 str. 374, Akty Zapad.
Ross i i V. 156). Kostomarów zna teu uniwersa, ale w innem miejscu

powiada, e » Chmielnicki przyby do Niemirowa przed Boem Narodzeniem*
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Przy cofaniu si wojsk tureckich, Juryszko zatrzyma sie

nad Bohem i tu rozstrzygn si jego los : dowiedzia sie, e na

siedzib przeznoczono mu miasteczku na Podolu — Niemirów^.
|

gone z okresu walk kozacko- polskich. Ale miasteczko nie

tylko byo w posiadaniu Polaków, ale o nowym ksiciu sysze
nikt nie chcia. Chmielnicki posa tam Gawrya Nehrabeckiego,

pukownika Kalnickiego, w^yposaywszy go na drog w list

do mieszczan, zaopatrzony w^ nowy tytu ksicy. Mia obj
w posiadanie now stolic, do której zapowiedzia ryche

przyjcie ordy. Nie byo to chyba wielk zachta dla miesz-

czan. Starostowa tam znany ju nam Kunicki, który, aczkol-

wiek przypochlebia si Moskwie, przesyajc róne wiadomoci,

ale owiadczy, e Niemirowa z onierzami nie opuci. Jeeli

Turcy wezm Czehry — j^owiadaj — to bdzie pokój, jeeli

nie — to caa Ukraina bdzie nasza. W obec tego Nehrabecki

da od Jur3^szka przysania ordy na pomoc. Ordy nie byo.

Sprawa posza w odwlok.')

Wicej wiata na te chwile przey Chmielniczenki rzuca

opowiadanie zbiegego sugi jego Bieleckiego. Juryszko, do-

wiedziawszy si, jak rzeczy stoj, prosi Wezyra, aby go bez

pomocy nie zostawia w Niemirowie i wojska przyda, ale We-
zyr odmówi, obiecujc przysa z Krymu t ord, która w ak-

cji wojennej udziau nie braa. Rozsta si z Wezyrem pod

^adyynem nad Boliem. Mia wówczas prz}- sobie 400 ordy

i po 200 sejmenów od Wojewodów Wooskiego i Maltaskiego.

Z t gwardy swoj przyboczn niejako do Niemirowa wyru-

szy, ale w piciu wiorstach od miasteczka zatrzyma si i obo-

zowa \Y » szaasach « — jak opowiada Bielecki. Widocznie

i
a zatem w r. 16/8 w grudniu (za nieskolko duej do kodziestwjmskawo-

zagowieja; Ruina XV, 311). Naley przypuci, e Juryszko w styczniu 1679

nie by pod oninem, ani te pod ukomkim (z lewej strony) skd u.szed

jakoby za Dniepr (na praw, str. 315 ibid.), e przyczyn baamuctwa by
Janeczko — take Chmielnicki. Identyczno osób}' nikt nie sprawdza.

Skd moga powsta pogoska o pobycie Juryszki nad Dnieprem.

^) Akty 7 i Z. R. t. XIII str. 665. List Gawrya Nehrabeckiego bez_

daty, ale mniejwicej z padziernika (1678), kiedy Turcy ju wracali do domi
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sprawa wejcia do Niemirowa w jaki sposób si zaatwia, bo
przed Filipówk z pola do miasta wyszed^).

Poniewa Ibrahim Basza nakaza mu porozumiewa si
z Basz Kamienieckim, który zreszt sta sie nie tylko do-

radzc, ale najbliszym ssiadem, a poniekd zwierzchnikiem

nowego ksistwa Ruskiego, etykieta polityczna nakazywaa
Chmielniczence widzie si naprzód z kalifera-basz, wielko-

radc Podolskiego Padyszachatu. Przed formalnem objciem
ksistwa, aby, jako wierny poddany Padyszacha, musia pier-

wej w Kamieniu kalif-paszy pokoni si.

Posiadamy barwny opis wyjazdu Chmielniczenka z Ka-
mieca ju do Niemirowa, niestety, bez zacytowania róda
skd go wzito. Na wiar przeto autora musimy si niem
posugiwa-). Orszak Juryszki w chwili wyjazdu z Kamieca
wyglda do trudno, rónobarwnie, rónoplemiennie, cho
dziwnie ubogo. Sam ksi na tarantowatym koniu otwiera

pochód. By to mczyzna przeszo czterdziestoletni, mody
jeszcze, chocia dobrze zuyty; twarz przeciga, gadka, oczy

niewielkie, zapade, ale przenikliwe i umiechajce si lubie-

nie, nos ostry, due usta pokrywa drobny wsik, gadko, bez

\) Akty J. i Z. R. t. XIII. Pokazanije suiwszawo w Jnraki Chmil-

nickawo — Bieleckawo str. 707 n. n.

-) Dr. Antoni J. (Rolle): Opowiadania historyczne. Lwów 1875.

Ksi Sarmacyi str. 77— 125. Nawiasem zwróci musimy uwag na to,

e opowiadanie to ma tylko tlo historyczne; co do faktów posiada wiele bar-

<lzo niedokadnoci, pochodzcych bd ze zbytniego zaufania do Wielicki

bd te z nieznajomoci róde, której jeszcze si byy w znacznej mierze

nie ukazay w druku (Archiw Junoj i Zapadnoj Rossii). Std liczne

baamuctwa, których poprawia nie bdziemy. Co do Juryszki, znajd one

faktyczne »sprostowanie* monografii, powiconej ostatniemu Chmielniczence,

bd poprawione bd owietlane przez sam wykad i nastpstwa faktów

w moiwem chronologicznem ukadzie, z moliw cisoci wyoone. Mimo,
e praca ta Dra Antoniego J. obecnie jest pozbawiona w^artoci naukowej

zawiera jednak streszczenie — niewiadomo w jakim stopniu — nieznanych

nam w druku materjaów, odnoszcych si do ostatnich lat ycia Juryszki

Chmielnickiego. Na jedne z nich autor nie zrobi nawet wskazówki, inne,

nazwa »notatk Ormianina« (str. 117). aowa tylko wypada, e nie s.

one dostpne w caej rozcigoci czytelnikom. Mimo wszystko musielimy

z tych materjaów korzysta, o ile one day si wydzieli z tekstu autora.



140

pretensji zaczesany. Sam wataka zgrabny, niewielkiego^

wzrostu, barczystym, dwiga ogromn barani czapk na go-
wie, ubrany w termoomowy o jaskrawych barwach upanik,
cinity w biodrach sutozoconym polskim pasem. Broni bo-

gatej nie posiada, t^dko zwyczajny kozacki samopas, pistolet

turecki, szabl u boku i turecki rzd na koniu. »Towarzyszy
mu« oddzia spahów, dany przez Kalifa basz dla ochrony,

skadajcy si z 200 ludzi z ag na czele i majcy cech re-

gularnego wojska; reszta za bya najrónorodniejsz zbiera-

nin: Bugarowie, Boniacy, Woosi, Lipkowie, chopi zbiegli

z Rusi Czerwonej, — wszystko to ubogie, godne, odarte wlo-

ko si popychane nadziej rabunku w kraju wyludnionym
oddawna. W taborku, jak zwykle podówczas, szy dziaka e-
lazne, któremi hojnie szafowa komendant Kamieniecki, prze-

konawszy si, e ku obronie suy nie mog, za niemi kule

i prochy przez wybierzone woy cignione, namioty na dwu-
kolenych arbach modaskich, a w kocu wielbdy, dwiga-
jce na sobie kilka piknoci — wsi czy przyjacióek ksicia.

Krótko mówic, by to haremik ksicia Sarmacji, który sty-

kajc si blisko ze wschodem muzumaskim i przyzwyczaj ea

haremowych nabra.

Wjazd do stolicy mia si odby bardzo cicho, adnych
powita Ksicia Sarmacji nie byo.

Juryszko rozlokowa si w opuszczonem przedmieciu,

•;dzie by niby zameczek jaki, na Wyskidkach, która ulica

Lipowa czya si z miastem ydowskim. Blisko swojej sie-

dziby rozmieci w lichych domkach przyboczn stra swoj—
janczarów, ciskajc ich po dziesiciu w jednej izdet>ce.

W miecie nie stan, bo ludnoci niemirowskiej nie dowierza^).

Na drugim kocu miasteczka, równie na przedmieciu, zwa-

nem Szpolówka^'). »Jerzy Wyk Chmielnicki Ksi Sarmacyi

*) Akty J. i Z. R. t. XIII. str. 709.

-) Kostomarów pi.sze Szpolewey — takiego przedmiecia obecnie

nic ma; jest natomiast Szpilowka, która moga powsta z przekrcemia

Szpolówki. Jakaby bya geneza tej nazwy — odpowiedzie nie umiemy.

Bielecki w zeznaniach, swoich pisze »Wykidka« i »Szpilowcy.« (Akty J. i Z.

11. t. XIII, str. 708).
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i hetman wojska Zaporoskiego« — tak si podpisywa nie

bardzo troszczc si o to, skd si przylepi do tego tytuu
przydomek Wyk, ani te o to, e starym kozackim zwycza-

jem na urzd hetmaski nie by wybrany ani na Siczy, ani

za zezwoleniem Wojska Zaporoskiego. Posiada firman, moc
którego Padyszach poleca mu, jako swemu wasalowi miesz-

ka stale w Niemirowie i rzdzi Ukrain prawobrzen, a na
tym urzdzie hetmaskim i ksicym zachowywa si tak,

jak czowiek dobry i cnotliwy zachowywa si powinien.^

Wszystko w tym firmanie byo sprzeczne: tytuy nadane sa-

mowolnie, wiksze ksistwo naleao do obcego pastwa, które

bynajmniej nie zrzekao si praw swoich, a cnota wywoki
i awanturnika politycznego nie wiele bya warta.

Mimo wszystko, na mocy sutaskiego firmanu, Juryszko

osiad w Niemirowie. Rzdy byy cikie w kraju nader mao
zaludnionym, zniszczonym wojn, z wyndznia ludnoci,

spogldajc z trwog na Ruskiego ksicia, przychodzcego

do niej pod obron Tatarów, Turków, Lipków, janczarów —
ywioów rozbójniczych i upieców. Przy tem sam Juryszko

nie mia najmniejszego ani pojcia ani dowiadczenia w rz-

dach. Wychowany w sferze anarchji i dzikoci kozackiej zna
tylko jedne regu rzdów — samowol. Wszystko, co si
mogo sprzeciwia jego chciom, uwaa za bezprawie, a na

poskromienie bezprawia mia szabl. Z ojcowskiego otoczenia

intryg i obudy kozackiej, z przyjani z Tukalskim, ze stosun-

ków z Doroszenkiem, z tuania si po dzikich polach z Tata-

rami nie móg si nauczy administracji zniszczonym, zubo-

onym i nieufnym krajem, a przy sobie nie mia ani jednej

ywej duszy, któraby moga otworzy mu oczy na pojcie

prawa, sprawiedliwoci publicznej i mdrej administracji,

Uczuwszy przeto wadz w swojem rku, rozumia j po ko-

zacku, a stosowa z despotyzmem najbliszego sobie wscho-

dniego otoczenia. Kad wprawdzie na czole znak krzya

witego, ale nie by to symbol miosierdzia i mioci.

Przedewszystkiem trzeba byo ywi zgodnia, a swa-

woln rzesz Tatarów, janczarów, lyipków i in., otaczajc

dwór nowego ksicia. W zniszczonym kraju nie atwe to byo
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zadanie. ywnoci nikt ani sprzeda ani darmo da nie chciai,

trzeba j byo zdoby przemoc, to te mieszczanie cierpieli

z tego powodu bardzo. Droga do naduy otwieraa si^ sze-

roku. Ciar aprowizacji swego wojska i dworu Juryszko

woy na ludno miejscow, stra obowizan bya dostarcza

Tatarom i sejmowi ksicia pewn ilo misa, masa, sera,

jakote innycli rodków ywnoci, a oprócz tego po trzy ós-

maczki owsa na konia.') Bogatszych ludzi bi w podeszwy,

do wizienia wtrca, aby troch zotych wyudzi. Wywoy-
wao to niezadowolenie i nieufno do ksicia, który przed

ludnoci nie zjawia si nigdy w aureoli spokojnej i rozum-

nej wadzy, lecz jako brutalna, dawica sia. Juryszko mia
tytu, pastwa, prawie niezaleno t. j. to wszystko co byo
marzeniem jego ojca, o co szarpa si bezustannie z Rzpt
Doroszenko, co w chwilach wybuchu gniewu zjawiaa si jako

wizja przyszoci politycznej Brzucliowieckiemu, Mnohohreczne-

mu, Samojowiczowi, ale pozbawiony by zupenie rodków mate-

rialnych, potrzebnych nie tylko do administracji ale i do y-
cia. Umys, wychodowany na nierzdzie spoecznym nie umia
i nie by zdolny do powolnego wytwarzania tycli rodków.

Zna tylko jedn drog: gwat, przemoc, rabunek. Rozumia
wadz tylko pod postaci siy. Do wykonywania jej wystar-

czay mu wobec bezbronnej ludnoci te watahy rónoplemienne,

jakie otaczay ksicia Sarmacji. Moe to beznadziejne poo-

enie, ta zawiso od obcych, pomimo tytuów niezawisoci,

to wreszcie pooenie niepewne i niewyrane wobec Rzptej

polskiej, która bynajmniej nie zrzekaa si praw do kraju,

z którego Turcja wykroia dla niego ksistwo, wybijay do

reszty z równowagi nie zrównowaon natur charakteru Ju-

ryszki. Do, e pocz kozackim zwyczajem, a moe i nao-

giem dziedzicznym, upija si. Wówczas miota si jak wilk

w klatce zamknity. Wszystkich dokoa siebie podejrzewa

») Akty J. i z. R. t. XIII str. 708. Co by to bya za miara os-

in a czka, trudno okreli dokadnie, zdaje si ie ósma cz korca. Jeeli

tak to ósmaczka równaaby si (32 : 8 =:= 4) czterem gramom, co na konia

12 garncy. ^
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o zdrada. Najprzód zamordowa Astaraatija, niedawnego swego
nakaznego hetmana, potem los pad na Warenic, pukownika
Kahiickiego 1). Temu samemu Josowi uleg bracawski pu-
kownik Kowalewski (Kowaleszko) '^). Ciy na nim obowizek
zaopatrywania w ywno dworu ksicia Sarmacji. A byo
to zadanie nielada, bo do liczny harem ksicia, acz prawo-

sawnego i exarchimandryty, potrzeba byo take ywi.
A ksi nie znal wyrazu »nie ma<s zna tylko — » trzeba

«

Sa tedy goców jednego za drugim do Kowaleszki, a gdy

wracali bez skutku, nieraz zwymylali, Juryszko pocz go

podejrzewa o nieyczliwo i zdrad. Od podejrze dzieli go

tylko krok jeden od czynu: pozby si. Ale jako wykwintny
wyhowaniec moralnoci kozacko-tureckiej, nie móg tedy wy-

kona gono, na rynku, przy pomocy kata, jak to robi ze

zwykymi biedakami. Zaprosi tedy Kowaleszk na uczt do

siebie i w czasie uczt)^ bawic goci weso rozmow, wasno-
rcznie utopi mu sztylet w piersi — i zamordowa go. Ale

by ostronym : mia w pogotowiu faworyta Tatara z wóczni,
gotowego przebi ofiar, gdyby cios ksicia nie by pewny.

Pomoc bya zbyteczna.

Wymusza nie tylko ywno u swoich obywateli, ale

i pienidze tak mu bardzo potrzebne do — zarzdu zuboo-

nem ksistwem. To go wpltao w awantur, skutkiem któ-

lej straci ksistwo i ycie. Ale sówko jeszcze przedtem, za-

nim do ostatniej sceny z dramatu ksicia Sarmacji przyj-

dziemy.

wiadkowie opowiadali e na dziedzicu jego mieszkania

bya wykopana jama okoo 40 metrów gbokoci, do której

wrzuca kadego kto mu si tylko opaci nie chcia. Prze-

siadywali tam ydzi arendarze, rozmaici dzierawcy, bogaci

wocianie, sowem — kady si móg znale, jeli si tylko

nie opaci chciwoci biednego ksicia. Innych bi bez litoci,

aeby tylko co wysmay. Dziki sza gniewu i zoci opano-

') Akty Jur. i Z. R. tom Xlii, str. 709, 710.

*) Pami jego pozo.staa dotychczas rf istniejcej pod Niemirowem

miejskiej wsi — Kowalowce.
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wa tego nieszczliwego czowieka. Podniecony gorzak niei

darowa najbliszemu otoczeniu, nawet ludziom, bdcym wier-

nymi towarzyszami jego niedoli. Niemirowskiemu setnikowij

Berendejowi kaza tureck mod trzysta kijów w pity wyliczy,

e ledwie tej laski yciem nie przypaci. Nawet taki wiclierl

kozacki, jakim by mody Iwan Janeczko Chmielnicki, syn

Pawa, a najbliszy otoczeniu ksicia, uciek do Lwowa przed

surowoci niedawnego przyjaciela. Ale byli to przyjaciele

ambo meliores.
:*
Janeczko wtuli si w ask hetmana Jabo-\

nowskiego i wrzekome sekrety Chmielnickiego z Ukrainy

jemu referowa, a on zdrajca, co tylko z hetmana zrozumia

do baszy do Kamieca swoim donosi, zapewniajc e nawet

i Lwowa, basza, jeli chce, take, gdyby cicho napad, dosta

moe«'). Listy te przejte byy, a zdrajc rozstrzelono. Moe,
on sobie torowa drog do ksistwa Sarmackiego — po

Chmielnickim.

Pooenie ludnoci pod rzdami Juryszki byo wprost

rozpaczliwe. ladów nigdzie nie znajdujemy, aeby ten zdzi-

czay kozak kiedykolwiek pomyla o zorganizowaniu w jaki

najprymitywniejszy sposób si pastwowych w swoim ksistwie.

Jedyn form administracyi bya nieograniczona wola ksicia,

jedynem prawem bya jego nieomylno, system finansowy

reprezentowao dzierstwo, a wymiar sprawiedliwoci oblicza

si na ilo kijów wymierzonych w pity. Innej pastwowoci
nie znano w tern pierwszem i ostatniem pastwie ukraiskiem.

Wspóczesny mieszkaniec Niemirowa opowiada, e Turcy

i Tatarzy hulali w tern pastwie bezkarnie, chwytali i bili

ludzi, sowem »bya taka niewola, e i u Turków gorsz by
nie moga «-).

Nie trudno domyli si, e w chwilach trzewoci umy-

sowej, w chwilach skupienia si, rzadkich niewtpliwie w tych

strasznych warunkach ycia, w jakich ten ksi — rozbitek

y musia, przed oczyma Juryszki stawaa cala niepewno
losu tego dziwnego ksistwa i jego wasnego. Do gorzaki,

/) Jemic^owski : Pamitnik str. 286.

') Kostomarow: Ruina XV, 320.
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do wybryków dzikoci nieraz popychaa go rozpacz, a drogi

do wyjcia z tego pooenia nie widzia. Widzia tylko, e
pogra si w przepa bez ratunku. Brako mu do rzdu
i do ycia siy moralnej, jako trwalszego oparcia, jako prze-

wodnika. Gdzie jej mia zaczerpn? Przecie dwór Czehryski
jego ojca by zbiorowiskiem intrygantów, szalbierzy, poszuki-

waczy fortun, przytukiem mniej lub wicej staym rónych
politycznych i niepolitycznych awanturników, dla któr^^ch cele

osobiste, materjalne tylko i pycha dorobkiewiczów byy w^szyst-

kiem. Zdrady i amania przysigi nie uwaafto tam za zbro-

dnie, ale — za polityk. Wyhowski, Tetera, Brzuchowiecki,

Doroszenko, Zootarenko, Samai ^— wszystko to byli wycho-

wacy subotowskiej szkoy. Romansow^y, zegarmistrz na dwo-

rze Czehryskiego hetmana, Czapliska — zwyka nierzdnica,

przechodzca z rk Podstarociego w ramiona kozackiego het-

mana, syn jego Tymoszko, wieszajcy na wrotach ojcowskiego

dworu wasn macoch — na rozkaz ojca, wreszcie stary

Bohdan, wóczcy si z muzyk po »pasiekach«, gdzie go szu-

ka musz posowie moskiewscy, — wszystko to wytwarzao
atmosfer chyba niezbyt wysokiej moralnoci. A jednak w ta-

kiej atmosferze wychowa si Juryszko. Na tych kruchych

podstawach — pomijam wogóle charakter ycia kozackiego,

nie móg w sobie wyrobi ten nieszczliwy czowiek, istna

igraszka losu, ani mocnego charakteru, ani zasad uczciwego

rzdu, choby w takiej karykaturze politycznej, jak bya
w istocie ksistwo Sarmacyi.

Nastrój, panujcy w ostatnim roku ycia, w duszy tego

czowieka i to rozdarcie, jakie nim miotao, wyrazi najlepiej

jeden z mnichów z góry Athos, który si zabka do Niemi-

rowa. Zwraca si on do Samojowicza z prob o wyjednanie

przebaczenia i aski dla Chmielniczenka u cara moskiewskiego.

» Dajcie mu rodki do ycia — pisa archimandryta — (podaj-

tie jemu chleb), dajcie nadziej, e krzywda mu si nie stanie.

On biedny codziennie martwi si losem chrzeciastwa. Roz-

mawiaem z nim nieraz. Ojcze — powiada do mnie — ja

cierpi nad tern, ale wspólnie z Turkami i musz. Co ja,

niewolnik, mam robi? Co ka — to uczyni musz. Chmiel-

10
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nicki pragnby wróci do was, ale boi si Sybiru. Wypro
u cara obietnic przebaczenia i laski, a zobaczysz jaka haba
spadnie na Turków i jak oni serce strac «

^).

Samojowicz zachca Chmielniczenka do powrotu, obie-

cujc »darowanie win« i lask — zwyka formua kamearyi

rosyjskiej, ale ksi Sarmacyi ju nie mia czasu przerzuci

si do Moskwy. Golatowski, archiniandryta Czernihowski na-

pisa take do Chmielnickiego list naszpikowany intencyami

ewangelicznemi o potrzebie » ratowania duszy « i powrocie pod

Moskw, zarczajc, e nie bdzie cierpia ani na majtnoci

ani na zdrowiu-). Moskwie bardzo chodzio o uspokojenie

tego warchoa, równie gronego jak Doroszenko.

Mimo wszystko, po otrzymaniu listu, Juryszko wysa
setnika Niemirowskiego, Berendeja, woajc Ord na Moskw'').

Sam przy sobie nie mia adnego wojska^), chocia rozgasza,

e pójdzie na Kijów. Moe chcia go zupi, jak upi boga-

tych popów w okolicy Niemirowa, którym kaza zoy 1 5 000

zoL, mówic: »ja jestem wasz Metropolita, wasz episkop, bo

mam wadz nad wami« ^).

Ale los tragiczny ju nad nim miecz zawiesi.

Wplta si on w Niemirowie w awantur z ydem Orunem—
potg nie byle jak. bo by dostarczycielem odalisekdo haremów

baszów a nawet sutauskich. Mia on w Niemirowie wasny
odalik, co podobnego* do szkoy ksztacenia piknoci hare-

mowych i w tym celu kupowa w okolicy adne dziewczta,

hodowa wedug wszelkich znanych w owym czasie przepisów

upikszenia ciaa, a potem handlowa temi piknociami. Ucho-

dzi za czowieka bogatego — nic dziwnego, po wsze wieki

by to handel zyskowniy. Juryszko, aby zwikszy swoje do-

chody, postanowi pewn opat od lubów z tern, e nowo-

ecy obowizani byli sami j skada ksiciu. Pokorny Orun

1) Archiw just. Ks. 50, str. 799, 697.

-) Akty J. i Z. R. t. XIII ztr. 750; 4 grudnia 1678.

"") ibid. str. 751.

^) ibid. str. 752, 755.

'') ibid. str. 753. ^^

ii



nieraz dostarcza pienidzy na hulank Juryszkowi, który trun-

kami zalewa swoj niedol, nieprzewidujc nieszczcia. Wa-
nie ksi dowiedzia si, e syn Oruna wzi pokryjoniu lub
z jedn z wyciowanek ojcowskiego odalika i nie zapaci po-

datku. Posa tedy swoicli janczarów po Oruna — nie zastano

ani starego, ani modego. Stana przed nim Orunicha, któr
Juryszko, moe podniecony gorzak, l^aza na darcie pasów
ze skóry. ^la i syna nie byo w domu, kiedy na biednej

kobiecie dokonano tej operacyi. Bya ona równoczenie wst-
pem do drugiej: przyboczna stra Jur3'szki rzucia si na ra-

bunek. Ksi sam na czele mieszanej swojej druyny, napad
na odalik Oruna, zrabowano go doszcztnie, a co pozostao —
z dymem poszo. Przestraszone odaliski rozbiegy si i bo-

gaty Orun w cigu kilku godzin zosta doszcztnie zrujno-

wany ^).

Uwiadomiony zapewne o tern co si stao, Orun wróci

do Niemirowa i zasta tylko popielisko. Uda si ze skarg
do baszy Kamienieckiego, da sdu i kary za popenion
zbrodni, ale basza nie mia sn sam rozprawi si z Ju-

ryszk, da tylko listy do Carogrodu, które Orun osobicie za-

wióz. W Stambule by on persona grata: dwie piknoci liare-

mowe, dostarczone przez Oruna, byy ulubienicami Pad3^szaclia.

Paczem, alem, a najpewniej i zotem poruszy dygnitarzy

Dywana i przywióz do Niemirowa rozkaz sdu nad ksiciem.

Juryszko mieszka naprzeciwko Po-Dominikaskiego ko-

cioa, gdzie obecnie stoi dom murowany. Zanim rozkaz nad-

szed ze Stambuu, otoczono mieszkanie jego stra. Wkrótce

odby si sd. Relacy o tem mamy z » notatki « Ormianina,

któr \Y stylowem obrobieniu poda autor ksicia Sarma-
cyi=).

^) Wypadek ten barwnie, w powieciowem ujciu opisa dr. Antoni J.

(Opowiadania historyczne, Lwów 1876 str. 108— 117.

'^) aowa naley, e autor nie uwzgldni chronologii, niepoda wcale

nazwiska owego Ormianina, ani te gdzie i u kogo znajduje si »notatka«.

Z tego powodu niepodobna ustali daty mierci tego pierwszego ksicia
S ar m a c y i.

10*
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»Na lackim rynku — opowiada autor »notatki« sowamf
» poprawniej szej edycyi« — kdy niegdy znajdowa si ratusz

»nacyi« polskiej, a gdzie w czasie posiadania Kamieca przez

Turków miecia si najwysza ici raagistratura, na odkry-
tej pitrowej . galeryi ') zasisdo trzech dwutylnycli baszów.

a na czele icli by kahryraan kamieniecki, zwany przez grze-

czno Wezyrem z dwócli niszych co do godnoci baszów,

mianowicie Nikopolski i Kapidza basza. Winowajca sta na

dole pod galery tu obok yda oskaryciela, ale tak, e ich

obu sdziowie obserwowa mogli. Juras by otoczony gst
stra, a obok kilku Tatarzynów ze sznurami i stryczkami,

a min krnbrn i butn. Pod sklepieniami, na których opie-

raa si galerya, a gdzie dawniej byo miejsce kani i izba

konfessat torturalnych, siedzia stary Turczyn, trzymajc

pióro. By to sekretarz tego sdu, który zapisywa

pytania sdziów i odpowiedzi winowajców. Ksie Sar-

raacyi — pisze ów Ormianin — wyglda jak hultaj ; nie

ilobrze mu z oczu patrzao, a oczy mia zaspione i w ziemi
utkwione. Obok niego sta ów Orun, frymarczcy haremowemi
odaliskami, nie stary jeszcze, ale biay jak gob. Mówiono,

e z opocz i wielkiego umartwienia posiwia, a aowa mia
wicej skarbów utraconych i dziewek rozpdzonych ni on}-,

która ydowica stara ju i szpetna bya, Orun utrzymywa, e
w rabunku tym postrada 200.000 tatarów lewkowycli«.

Perkwizycye odbyway si przez dragomana *nacyi or-

miaskiej « i bardzo krótko trway. Zapytany za co zamordowa
Kowaleszk — odpowiedzia e mu nie by posuszny; dla

czego mierci kara — odpowiedzia, e kara tylko tych,

którzy sprzeciwiali si woli Wysokiej Porty. Odpowiedzi za co

Orunich zamordowa, autor »notatki« nie dosysza z powodu
lamentu podniesionego przez Oruna. Ale Paszowic widocznie

syszeli. > Podnieli w niebo oczy, jakby tam szukajc wyroku.

Przez jedno Zdrowa to trwao, potem spojrzeli na siebie^

potakujc gowami, a nastpnie najstarszy z nich, Kamienicki

^) Pozwalaoby to domyla si, e .sd odbywa si na wiosn lub

w lecie 1680 r. lub 1679.
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zwróci si^ w strona kdy stali oprawcy. Na ten znak wyszo
ich dwóch z tumu, zwizali Jurasiowi rce, na szyj zarzucili

stryczek i powiedli z placu. Zbrodniarz blady by jak chusta,

ale nie zdradzi si ani sowem «. Ta wdrówka ze stryczkiem

na szyi oznaczaa e mia by uduszony.

Cik mia i smutn dol — moe nie aowa ycia.

Opowiadano, e go uduszono na mocie Kamienickim, dzi
zwanym tureckim. Czy tam istotnie? Nie wiadomo. Kiedy?

Take nie wiemy. Wtpi naley aeby go a do Carogrodu

wysyano — po mier.
Tak zgin nie po bohatersku ostatni mzki potomek

Bohdana Climielnickiego, pacc za baamucenia si kozackie

wasn gow.

Piecz nadana kozakom przez Stefana

Batorego, uywana przez hetmanów ko-

zackich a do poddania si Moskwie

Piotra Doroszenka.

/





Bibl. Czartoryskich w Krakowie. Codex 402, str. 319.

Nalasnieyszy Mciwy Królu Panie

Panie Nasz Mlsciwy.

Wedug zwyczaiu staroytnego y wolnoci sobie nadanych

woysko zaporozkie W. Król. Mci dla wielu przyczyn Janie
Wiel. Ic Mci Pana Jana Wyhowskiego Woiewod Kiiowskiego

od Urzdu Hetmanstwa oddalio a mnie w tern e razie na

urzd tene Hetmanstwa obrao, zostawszy Ja na tym urzdzie

wierno poddastwa ze wszystkim Woyskiem W. Kroi. Msci-

zaporozkim oddaiemy contentuiac si z nadanych z Przywi

leiami Woysku od W. Kroi. Mci zaporozkiemu wolnoci

y swiebod. e za urzdu ieszcze J-o Mci Pana Woiewody
Kiiowskiego za Dnieprem wszcza si zamieszanina y krwie

niewinney wiele rozlano w tern nie nasza wina; teraz za re-

gimentu mego stara si bd tak swawol zadnieprsk uspo-

koi y do wiernego W. Kroi. Mci przywie poddastwa iako

y zaboycow wasnych na gardle skara. Jeeli by te udawcy

iakie przed W. Kroi. Msci nas udawa mieli nieracz onym
wiary dodawa, ale iako wiernych poddanych w miosciwey

Swoiey Oycowskiey chowa obronie, do ktorey si przy poca-

owaniu rki W. Kroi. Msci Pana M. Mciwego iako naypil-

niey z wiernym moim oddawam poddastwem. Dat w Ta-

borze pod Piastowem 4. Sbris A^ 1659.

Waszey Kroi. Msci Pana Naszego Msciwego wierni Poddani

Jerzy Chmielnicki

Hetman Z woysk W. K. Msci Zapor.
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Bibl. Czartoryskich w Krakowie, Codex 2105, sfr. 115.

Copia Listu od Chmielniczenka do I.-Mci Pana
Woyskiego.

Z listu od W. M. M. Pana y Brata mnie przez posaca
oddanego dostatecznie wyrozumiaem, ial:o raczysz uciskowac

ze z functi na siebie od K. J. Mi. y wszystkiey Rzeczypo-

spolitey woon dawno do Woyska Zaporoskiego na Ukrainie

zmierzaic, nie moesz W. Mc. M. Pan y Brat za przepon zycli

adzi do tego, Iz nie dufaic przyiazni naszey pospieszy.

W czym iz iestem az teraz upewniony zadnycli przedtym Po-

saców nie widzc, Zaraz przez tego posaca deklarnie ze

y naymnieyszey zwaszcza w takowycli terminacli W. M. M. Pan

y Brat tak odemnie, iako y wszystkiego Woyska Zaporoskiego

y przedtym nie uznaby, }' teraz przybywszy nie uznasz tru-

dnoci. Gdy Woysko zaporoskie tak z Królem J. Msci Po-

koiu iako y ze wszystk Rzeczpospolit yczy sobie po tak

dugich alterkaciacli przyiazni, Z któr si owiadczywszy,

Siebie z unizonemi usugami memi lasce y przyiazni W. M. M.
Pana y Brata odaie. Z Czeheryna die 5 January 1 660 Roku.

Wasz Mci Mego Pana cale yczliwy brat

y powolny suga

Jerzy Chmielnicky

Hetman z Woyskiem Jego Cars. Prewet. Zaporoz.

Bibl. Czartoryskich. Codex 2105, sir. 115.

Copia listu od Kowalewskiego do JMci Pana

Woyskiego.

Cokolwiek si stao tu u nas Bug widzi z czyiey przy-

czyn)' si stao tylko to przyrzekamy e nie z naszey bosray

musieli to (nie spodziewaic si adnych Posików niskd) ra-

dy czynili, ale cokolwiek si dziao nie bes prowidentiey Bo- 1.

.1

I
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skiey y iiiz totaliter na wol Naywyszszego pucilimy si:
Ten bdc Gubernatorem wszystkich iak sam chce niech
rzdzi. A Wasz Alosc MPan iezeli masz iako assignati od
Króla JMci y Rzeczypospolitey do Woyska Zaporoskieg-o nic

si nie obawiaic ani snchaic czyiech ponnych slow wy-
bornie moesz iachac, y sprawy sobie powierzone od Kr. J. M.

y Rppltey sprawowa, Zdrowiem zas y wszelak wygod
y bespieczenstwem ia sam W. M. M. Pana ubespieczam od-

daic na ten czas naniszsze moie usugi w ask Wasz M. M.
Pana pilno. Z Czeheryna die 14. January 1660 Roku.

Wielmozncsci Wasz. W. M. Pana cale yczliwy
Przyiacil y suy rad

Iwan Kowalewski

Assawu Woyska Jego Car. We. Zapp.

Biblioteka Czartoryskich w Krakowie. Codex 402, str. 351.

W Imi Troycy wity Oyca Syna

Ducha witego. Amen.

Ta bya zawsze Jego Królewski Mci Pana naszego Mi-

ociwego w uspokoieniu woyska Zaporowskiego wiernych

Poddanych swoych clementia ze nie tak Armis, iako benigni-

tate z onemi postempowa raczy. Czego dowodem nie tylko

przesza Hadziacka z tyme Woiskiem Zaporowskim Commissia,

ale tesz y na t przeciwko Moskwie Woine w Ukrain Woiska

koronnego, y Ich Mosciow Panów Hetmanów wyprawa, któ-

rym Jego Królewska Mosc miociwie zleczyc raczy, eby ile

byc moe absque omni Armorum vigore placide mogli si po-

mienionego Woiska Zaporowskiego componere differentiae.

Maic tedy wzgld na to Jego Kr. Mci rozkazanie Ichmo
Panowie Hetmani, y to uwaajc, ze J-o Mci Jerzi Chmiel-

nicki Hetman ze wszystkim Woiskiem Zaporowskim nie tak nie-

yczliwoci albo niewiar ku Jego Kr. Mci iako nagym
^ ciskim Moskiewskim nastempem przywiedzieni by do re-
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nuntiatiey uspokoienia Hadziackiego, rki icdnak przez ten

czas swoiey przeciwko Jego Kr. Mci, y Rzecziptey nie pod-

niós, ani przyszed tu intenti succursow iakich Woisku Mos-

kiewskiemu do dania, jako de facto nie da adnycli, ale zaras

do wszelkiej ku Jego Kr. Mci uda si obedientiey, y yczli-

woci, z czym Poselstwo swoie przes niey podpisany cli Panów
Pukowników y Setników swoich ultro wyprawi. Przetosz

wdzicznie t propensi Iclimsc Panowie Hetmani acceptuic,

y tak ex Commisso Jego Królewski Mci, iako samy proprio

instinctu zatamowania Krwi spolney, a szczliwi kiedyszkol-

wiek miego pokoiu w te Kraie reinductiey yczc, Ichmosciow

Xicia Jego Mci Pana Woiewod Brasawskiego, Pana Cho-

rego Koronnego, Pana Stolnika Sendomirskiego Pana Cho-

rego Lwowskiego wysadziwszy te Punkta zawary.

Commissi Hadziack tak iako si w sobie zawiera

Iclimo P. P. Hetmani przysig swoi potwierdzi niai. Te
za punkta, które do Xistwa Ruskiego w niey nale, e si

y wolnoci Woiska Zaporowskiego mniey potrzebne znaydui,

y pokoiu wiecznego staoci którego sobie zobopolnie od Pana

Boga sczerze zyczemi mniey suce s, poprzysiga wzaiemnie

Jego Msc. Pan Hetman Zaporowski z Woiskiem ze przes Pu-
kowników swoici do Jego Kr. ]\Isci odeszle, y one laskawe\

Oycowskiey rce podda.

1. Jego Mosc Pan Hetman Zaporowski ze wszystkim

Woiskiem swoym odstmpuie Cara Mosl^iewsk. y Woisk iego

w Ukrainie, tak z Szeremetem, iako y z kimkolwiek innym

bdcycli; tudziesz tak Cara Moskiewskiego iako y innych Pa-

nów postronnych wszelkim protectim teraz y na potym re-

nunciat, samym tylko przyrodzonym Jego Kr. ]Msci Pana na-

szego Miociwego panowaniem na wieki contentuic si.

2. A dla eliberowania Fortec Ukrainnych które s pod

rk y praesidiami Moskiewskimi, ze wszystkim Woiskiem po-

wraca w Ukrain Jego Msc P. Hetman Woyska Jego Kr.

Mci Zaporowskiego; Zostawiwszy przy Ichmosciach Panach

Hetmanaci, y Woisku Koronnym dla dokoczenia Szeremeta

y Woiska Moskiewskiego z nim bdcego Puki dwa, a nay
1
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niniey ieden; Gdybi iednak tymczasem Szeremet ruszy si
nagle tedy J. M. P. Hetman ze wszystkim Woiskim Zaporow-

skim onego wespol z Ichmsmi Pani Hetmani bic y znosi b-
dzie, O dalsz3'm zas przeciwko temu Nieprzyiacielowi pro-

gressie z spolney Woienni Radi ma byc determinatia.

3. Cecura nakazni Hetman lubo osobliwini sposobem

urazy Króla Jego Mci y Rzeczpospolyt podniowszy z Pu-
kami Zadnieprskimi rk na Pana Swego przy Woiskach ]Mo-

skiewskich za co susn zasuy nagan; Za instanti iednak

Jego Mci Pana Hetmana Woiska Zaporowskiego Ichmosc P. P.

Hetmani condonui mu to
;
Jednak hoc instanti powinien obro-

czy orze swoie na przeciwko temu Nieprzyiacielowi, y tym

yczliwo swoi ku Jego Królewski Mci y Rzeczypospolitej

wywiadczy; Co gdy uczyni Amnistia wszystkiego dana mu
byc ma, y za równie we wszystkich z Woiskiem Zaporowskim

wolnociach zostawa bdzie z tymisz wsz3^stkimi którzy s
przy nim.

4. Puki Nizinski, y Czerniechowski, które na ten czas

przy Moskie zostai za pierwszym JMP. Pana Hetmana Zapo-

rowskiego Uniwersaem, który nieodwlocnie do nich ma wy-

prawi, powinni od Moskwi si odczy, y do Poddastwa

Jego Kr. Mci przy Ichmosciach Panach Woiewodach Wile-

skim y Ruskim bdcego Woiska, albo iesliby to byc nie mo-

go do Woiska Zaporowskiego iako nayprdzi powracaic.

Czego gdybi uczyni nie chciej Jego Msc Pan Hetman z Woi-

skiem Zaporowskim wespó z Ichmosciami Pani Hetmani na-

stmpic na nich ma iako na Nieprzyiacioli. A ze y za tych

Jego Mosc Pan Hetman, y Woisko wszystko Zaporowskie

Królowi Jego Mci y Rzeczypospolitej wszyskiey przysigai,

tedy y oni powroczywszi tsz przysig potwierdzi bd po-

winni; Za ktorey wykonaniem wszelkych Woysku Zaporow-

skiemu naezcyci wolnoci zaywa wiecznie bd.
5. Jeliby si kiedi tak na Zaporozu, iako y kdikolwiek

w Ukrainie pokaza Bunt iaki, tedy przeciwko takiemu Bun-

townikowi iako przeciwko Nieprzyiacielowi Uspokoienie ni-

nieysze wzruszaicemu Jego Msc P. Hetman Zaporowski
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y z Woiskiem swoym powsta y onego znosy bdzie po-

winien.

6. Hana Jego Mci Kriraskiego pograniczne mieysca,

y Cale Pastwa adnych od Woiska Zaporowskiego iucursiej,

y szkód mie nie bd, ale z nimi spokoinie we wszystkim

zachowane ma byc samsiedztwo, tak iako wyciga zachodzca
miedzi Jego Kr. Msci y Rzplt a Hanem Jego Msci y Pa-
stwem Krimskim przyiazn; w Paszach take (iako z dawnych
zwiczaiow pozwalane byy Ordom) y teraz zadney nie ma byc

przeszkody.

7. Jeymosc Pani Woiewodzina Kiowska z innymy Pa-

niamy osobliwie Pani Kruszyn, y innemy ze wszystkimi

przy nich bdcemi dostatkami y Osobami, mai byc liber,

y bespiecznie przywrócone.

8. Winie ktoreykolwiek conditiey, a osobliwie Pan

Piaseczyski Starosta Nowogrodzki, y inny wszysci tak za

Dnieprem, iako pod Mohiowem, y tu na ten czas wzici

gdziekolwiek si znaydui wypuszczeni by mai, tak Naszy,

iako y Tatarsc)'.

9. Te tedy wszystkie Punkta y postanowienie dzisieysze

ze Woisku Jego Kr. Mci Zaporowskiemu Jego Królewska

Mo Pan Nasz Miociwi, y Rzeczpospolita, take Jchmosc

Panowie Hetmani Coronni wiecznie dotrzymai y przysig
potwierdz. Take y od Jego Mci Pana Hetmana, y wszyst-

kiego Woiska Zaporowskiego ztrzymane we wszystkim Jego

Królewski Mci y Rzeczyptey, y Ichmoci Panom Hetmanon
bd, y poprzysizone Ich Msc P. P. Commissarze ad Actum

praesentem z obu stron sysadzeny rkami swemi podpisui.

Dziao si w Obozie pod Cudnowem dnia 17 Octobra Anno
1660 Piotr Doroszenko Pukownik Woyska J. K. M. Zaporow-

skiego Commissarz.

Hrehori Lesnickj Commissarz Woiska J. K. M. Zaporow-

skiego za uproszeniem towarzyskym rk Harasima Ka-

ponskiego.

Mihal Hanenko Pukownik Humanski, y Commissarz

Woiska J. K. M. Zaporowskiego za uproszeniem Towarzyskim -1
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rk Iwana Czikalonskiego. Iwan Krawcienko Commissarz
Woiska J. K. M. Zaporowskiego y Micha Mecharzinsky imie-

niem pomienionego y swoim podpisuic.

Lawrin Kapusta Setnik Lubotowski,
Fedor Chreptik Setnik Humanski,
Hrehori Bilohrod Setnik Babaski,
Semen Grodenko Setnik Czuskowski,

Constanti Haszczyna Setnik Kublicki,

Pawe Krusniak Setnik Wierzbicki,

Stefan Skidan,

Stephan Nakstalo Assawol Puku Humanskiego,
Maxim Bubicha Setnik Berszacki,

Pawe Setnik Chwastowski,

poniewasz pisa nie umiei na prozb ich rk moi wasn
podpisaem Harasim Kaplonski.

1 0. Aeby tym sczsliwszi by y wieczysty ten Obowizek
oddaney ku J. K. M. y Rzecziptey Subiectiey nie tylko Jego
Mosc Pan Hetman z Woiskiem Zaporowskim przysiga ale

wszystko w Caiey Ukrainie Pospólstwo przed zeslanemi od

Ichniosciow Panów Hetmanów Koronnych Commissarzami
wierno sczer y Poddastwo J. K. M. y Rzpltey po Horodack
wszystkich przysize.

Lubo w Punkcie wiszym o Hanie Jego Mscim generaliter

wyraano iest ze wszystkiego Pastwa calie mai od Woiska
Laporowskiego bezpieczstwo, za osobliw iednak zesanych

od Soltana Jego Mci Agow y Beiow reuiziti dokada si,

aby mianowicie Azak, Oczakow, Tehinia, Perecop, Bialogrod^

y inne tak Cesarza Jego Mci Tureckiego, iako y Chana Jego
Mci Kriraskiego Miasta zadney incurziey nie ponosiy od

Woysk Zaporowskych.

Jerzy Chmielnickj

Hetman Woy. J. K. Mci Zaporov/skiego,
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Biblioteka Czartoryskich. Codex 402, str. 413.

Instructia do J. K. M. Pana Pana naszego miociwego

y wszystkich stanów Korony polskiey y Wiel. Xstwa Lit^.

odemnie Jerzego Chmielnickiego y wszystkiego Woyska
W. K. ]\I. Zaporozskiego P. Hrehoremu Hulanickiemu, P. Ja-

nowi Krechowieckiemu, P. Bazylemu Gosiskiemu Pisarzowi

naszemu Woyskowemu, y P. Erasmowi Kaponskiemu dla

pamici. Jako sobie mai postpowa y o co supplikowac.

W Czehirynie v. s. die 13 JNIarty Ao 1662 Dana.

1. Naprzód powinni P. P. Posowie nasi naleyty J. K.

j\Isci y wszystkim Ich M. M. P. P. Senatorom, odemnie Hetmana
V wszystkiego Woyska Zaporozskiego przy owiadczeniu wier-

nego poddastwa odda pokon, y o wszystkim dostatecznie

na pytanie iako si w kraiach naszych za pomoc Bo,
a szczciem J. K. Mci powodzi da relati.

2. Jeliby pomienieni P. P. Posowie nasi mieli po Con-

clusiey Seymu do Warszawy przyby, Rozumiemy e J. K. Msc

Pan nasz miociwy y wszytka Rz. Plita to naszemu nie zechce

imputare niedbalstwu, ale trudnociom wielkim przez któr
atthlanteys prawie humeris. Zadnieprem Chana J. Mci Krym-

skiego z ordami Moskiewsk hardo y naszych ludzi Za-

dnieprskich pobuntowanych dwigalimy. A wszako nic to

naszym nie bdzie szkodzi pretensyom, gdy laska J. K. Mci
V Caey Rz. pUtey skutkiem samem w dosy uczynieniu postu-

latom naszym, y w przywróceniu Archiepiskopiej, Kpiskop(iy),

Archimandrytstw^, Ihumenstw, y dóbr do nich nalecych tak

w Coronie, iako y w Wielkim Xstwie Litt. przez Unitów

niesusznie pozabieranych, y przez kogó kolwiek poodeymo-

wanych, A mianowicie tych które nastpui.

3. Prosi pokornie o przywrócenie w Coronie Episkopy

Wodzimierskiey Brzeskiey y do nich nalecych maitnosci,

• o Episkopi Chemsk y Besk z Maitnosciami o oddanie

majtnoci Episkopy Przemyskiey do którey si niesusznie

Imsc Xndz Chmieliowsky interesuie, y eby iu wicey nie

:mia} locum manendi w diecesiey Przemyskiey y cale std by

j
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wyrugowany, prosi o siedm wsy pod Ostrogiem lece, ktor
Xe Imsc Dominik trzyma do Episkopiey I^uckiey nalece,
o Archimandryi ydyczynsk y Mai^tnosci iey suce. Take
o wie Torokaui z przysiókami, o Arciimandryi Dermask
z maitnosciami, o Arciimandryi Doroiobuzsk z maitnos-
ciami, o Monaster w Dubnie, Jeden So Spasa, drugi So Krzya,
trzeci Panieski, o Monaster Buczacki, który Ici msc Xza
Dominikanie trzymai, o Pereiinsk Wie do Episkopy Lwow-
skiey nalec któr Imsc P. Jabonowski trzyma, y o ynn
in genere et specie lubo od unitów pozabierane Lubo na
Kocioy, Jako to w Ostrogu kilka Cerkwi, w I^ublinie trzy,

we Lwowie kilka, w Lucku Steo Dimitra, w 5/obuniu iedn^

y indzie gdzie si poka. W Wielkim za Xtwie Litewskim,

o Arcliiepiskopi prosi Potock z maitnociami, o Monaster

w Potocku Stego Spasa, który Ichmsc Oycowie Jezuyci z Mait-
nosciami trzymai. Take o Jakiman miasteczko na Ostrowie

Dzwiny lece które take Ichmsc Oycowie Jezuyci trzymai.

A naleao to przedtym do Cerkwie Steo Joachima y Anny,

-o Episkopi Smolesk z maitnosciami, o Episkopi Turowsk
y Pisk z maitnosciami, o Episkopi Mohilewsk, Mscisawsk
Witepsk y Orszaiisk z majtnociami, o i\rchimandryi Wilesk
S. Troycy z maitnosciami, o Archimandryi Potock So Borysa

y Hleba z maitnosciami, o Arciimandryi Leszczysk z mait-
nosciami, o Archimandryi Suprask z maitnosciami, o Monaster

Jurowicki z maitnosciami, o Monaster Byteyni y o maitnosci,

o Monaster So Ducha w Misku z maitnosciami, o Monaster

^v l^insku z maitnosciami, o Monester Lawrysz nazwany z ma-

itnosciami, o Archimandryi Kobrynsk z maitnosciami, o Ar-

chimandryi Nowogrodzk z maitnosciami, y Inne in genere et

specie gdzie si kolwiek y pod kim kolwiek znaydui.

4. A iesli nie mona bdzie w Wielkim Xtwie Litm

dla niewyrugowanego ieszcze nieprzyiaciela zewszd P. P.

Commisarzom Cerkwi y dóbr do nich nalecych odbiera.

Tedy P. P. Posowie nasi mai W. K. Mci y wszystkiey

Rzpltey prosi aby nas raczy Constituti assekurowa, e
skoro nieprzyiaciela z Fortec pozwodz zaraz y te cerkwie

y dobra do nich nalece, bez adney trudnoci bd oddane.
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A Woysko Zaporozskie bdzie contentowa temi, które teraz^

gdzie nieprz3'iaciela iiiemasz nam wedug pact Hadziackich

poprzysizoiiych y Seymem stwierdzonych zaraz poddawai,

Nadziei^ dobr do pozyskania tych, które ieszcze w rc^ku

nieprzyiacielskich zostai, uczyniwszy y Woysko Zaporozskie

do ochotnieyszych przychciwszy W. K. AIsci y caey Rzpltey

ushig. Rozumiemy y spodziewamy si e y przeciwna strona

Zadnieprska posyszawszy o takowym Woyska Zaporozskiego

y Caego Narodu Ruskiego ukontentowaniu sevire przestanie

y do naleytego zechce przystpi posuszestwa, czego sobie

uprzeymie zyczemy.

5. Nie mai Ichrhosc P. P. Dzierawcy na mnie Hetmana

y na wszystkie Woysko Zaporozskie amarikowa, e Uniwer-

saem swoym za Dnieprem zostaicy abaiienowalem P. P. Urz-
dników ab officys gdy to czyniem nie dla iakiey pryvaty

swoiey ale zapobiegaic temu aby przez nieuwag a zwaszcza

w niebytnosci moiey P. P. Urzdników do nowego nie przyszo

zamieszania, na których codzienne od Kozaków, a w niebytnosci

od ich on ukrzywdzonych skargi przycliodziy. Wzgldem
za zbo przez P. P. Urzdników przygotowanych, tych na

swoi nie obróciem potrzeb, ale y teraz w schowaniu zostai

dla piechoty cudzoziemskiey, ktorey si codzie ksobie na

pomoc spodziewamy.

6. Prosi J. K. Mci mai P. P. Posowie nasi aby nam
iako naprtsze ordinowan byy w Ukrain posiki, y to J. K.

Mci obiawi, emy iu po cz ordy do Chana Imsci posali,

ktorey si w rychle spodziewamy. Co eby J. K. M. y Caey

Rzy. Plltey iakiego (bo teraz o udanie nietrudno) o wiecznoci

y staoci Woyska Zaporozskiego nie uczynio porozumienia

y wtpienia.

7. Poniewa J. K. M. Pan nasz Miwy z Miociwe>-

^aski swey przyobieca zamian da za P. Jana Nieczaia

Szwagra mego P. Hreborego Doroszenko, Andrzeia Butenka

Kaniowskiego, Nestora Kanonowicza, y Bazylego Koaczyskiego

Woyskowych Podpiskow w Moskwae zatrzymanych. Take
P. Bazilego Kropiwnickiego w Przyuce przez zdrad wzitego,
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Tedy powinni Ci P. P. Posowie nasi J. K. Mci y wszystkim

Stanom supplicova aby na woli zostali y z wizienia do

Oyczyzny powrócili pomienieni Winiowie. Take o Jerzego

Nieczaia y o Krys.

8. Nad Cztyrech Ichmw P. P. Commissarzow dla ode-

brania Cerkwi y dóbr duchownych nie trzeba w^icey. Zaczem
to sobie P. P. Posowie nasi dostrzy mai aby non obstante

aliorum absentia to witobliwe dzieo do skutku przywodzone

byo bez adnego zatrudnienia y dalszey procrastinatiey.

9. Mai iu P. P. Posowie nasi, y o to J. K. Mci
supplikowa, aby na Residenti do boku mego J. Mci
P. Pawa Tetere ordinowa raczy. A to dla tego abym testem

oculatum zawsze raaic wiernoci ku Panu nioiey od zego
by wolny porozumienia y Jzyków uchodzi uszczypliwych.

Rozumiem e si stey nie zechce wymiesza prace, poniewa
ciga si do poytku Caego dobra pospolitego.

1 0. Powinni bd ci P. P. Posowie nasi pokornie prosi

aby in facie Rzezy Plltey w Senacie (Jeli opportune przed

Seymem przyiad) ta Instructia bya czytana. Jakoby kady
z Ich Msciow usysza o dolegliwociach nie tylko Woyska
Zaporozskiego, Ale y Caego Narodu Rossyskiego, które nie-

susznie y nad prawa y wolnoci swoi w pozabieraniu cerkwi

ponosz. A w tym mai o prdki prosi w functic}^ Swoiey

pospiech.
(Locus Sigilli.)

Biblioteka Czartoryskich. Codex 402, str. 421.

Jerzy Chmielnicki,

Hetman z Woyskiem J. K. M. Zaporowskiem.

Wiadomo czyniemy tym naszym pisaniem kademu komu

o tem wiedzie bdzie naleao, mianowicie Ich M. M. P. P.

Dziedzicznym Dzierawcom Starostom Podstarosciem Namiesni-

kom Residentora w Dobrach Królewskich y szlacheckich w Ukra-

lla
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inie zostaicych. Iz widzc, e J. K. M. za iakiemis gwato-

wnemi occupatiami wedug Pact Hadziackich y Czudnowskich

iuramentem z obodwoch stron Confirmowanych naszym Woysk
Zaporowskich y wszystkiego narodu Ruskiego postulatom sa-

tisfactiey koczy nie pozwala powtpiewaic, kazalimy P. P.

Starostom y Substitutom z mai^tnoci Ukrainnych poziezdza.

A poniewa J. K. M. Pan Nasz Miociwy przez J. M. Pana

Pawa Teter Stolnika Poockiego Dworzanina y Sekretarza

umylnego do nas Posa przysanego, obiecuic wszytko we-

dug Pact pomienionyci do skutku przywie. Tedy teraz

znowu wszystkim Ichmm którzy ieno z Dóbr wasnycli y ia-

kiem kol wiek sposobem trzymaicych poziezdzali nazad si

wracaic t dobra w possesi otrzymywali, adney namniey-

szey nie obawiaic si oppraessiey. Kozakom iednak w czy-

ieche tylko Dobrach mieszkaicym adnego eby nie czynili

praeiuditium. Dla zawzictey naszey spolney przyiazni y dla

postanowionego witobliwego Pokoiu w Czehyrynie die veteri

stylo 4. Aprilis Anno Dmni 1662,

Jerzy Chmielnicki,

rk wasn.

Biblioteka Czartoryskich. Codex 402, str. 477,

Naiasnieiszy Misciwy Królu Panie

Panie moy Miciwy

Dokd mi, zdawna usudze Bozkiey powicone pocigay
usta, teraz one do naleytego przywiodem skutku, kiedy do-

sy przykry, z karku mego zwaliem ciar, y moie tym bes-

pieczniey ad stabiliendum statum promoveo ycie. Wprawdzie

nie miaem adney nawalnoci, abym albo periculo armorum
hostis, albo durante domestica tot malorum contagione, ductus

skada z siebie Buawy Zaporo wskiey obowizek. Lecz uczy-

niem to benevole, nie bez osobliwycli iednak consideracyi,

kiedy tak obiecane non comparuerunt succursy, iako niemniey

j?
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zdrowie moie a przy nim wysilone propriae gazae siy, do
dalszey zagradzay drog perseverantiey. O czem iuz W. K. M.
Pan moy Miciwy, exploratam y catliegoricam przes Pa Le-

snickiego miae declarationem. Mnie zas, in tam turbulen-

tissima rerum coufusione (a ile kiedy za yczliwo moi prze-

ciwko Maiestatowi W. K. Mci, w^szytka moles invidiarum

y niechci oraz zwalia si na mi), duej per-sisstere na tym
urzdzie, niepodobna byo, Wiedzc i to, eon labore meo pro-

prio factum, nie wszystkim byo cordi, A ztd Czego mi si
trzeba byo spodziewa, colligere acno. Ju tedy ad tranui-

liorem (bo do poznania Pana otworzyem oczy) rzeczy Ukra-

inne przywiodszy statum, Pokorne czyni dziki Maiestatowi

W. K. M. Panu moiemu Mcwmu, za wszystkie, które uznaem
dobrodzieystwa, a czego moia wasna wypacie nie moga
usuga, doywotne adimplebunt mody, z któremi siebie sa-

mego rzucam pod nogi Maiestatu W. K. M. Pana mego
Miwego w Kamionce die 1 7 January 1 663.

Naiasnieyszego y niezwycionego Maiestatu Waszey
Krolewskiey Mci Pana moiego Miociwego

Wierny poddany y naynizszy suga

Jerzy Chmielnicky.

Biblioteka Czartoryskich. Codex 2105, str. 245.

Rellacya Sieleckiego

który by posany od Jego Mci Pana Woyskiego
óo Cimielniczenka wespó z Wasilem Setnikiem.

Powiada ze gdy Chanenkowi list odda pod Barem od

Jego Mci Pana Woyskiego barzo si cieszyli Kozacy y w na-

dziei pokoiu rozeszli si z pod Baru po domaci.

Z Umania z tyme Sieleckim Hanenko, Hrycko Pukownik
Mirhorodzski y insza Starszyna wszystka, którzy byli pod

Barem szli do Czeheryna dla rady na listy Jego Mci Pana
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Woyskiego. Chmielnickiego zasta w Czelierynie, gdy mu
odda list, spytawszy Cimielniczenko o zdrowie Jego Mci Pana
Woyskiego, y iesli daleko iedzie, odpowiedzia e czeka na

moy powrót y na respons od Wie. nie czytaic tedy listów

kaza mu do gospody gdzie zabawnego Chmielnickiego zasta

bo rzeczy z Czeheryna wywozi y ukada si.

Gdy go zaprowadzono do Gospody wespó z Kozakiem
Waskiem, którego Jego Mc. Pan W(...) wysa by z nim.

Deynieykowie hultaystwo ostompili gospod y zabi obud(woch)

chcieli, e a zaledwo Assawu opdzi hultaystwo, y stra onym
przydano. Z wieczora dano na obudwu dwie buce owsianego

chleba, bo tam drogo wielka.

Nazaiutrz bya rada. Wszystka Sarszyzna perswadowali,

aby przy Królu Jego Mci stawa Kowalewski sam obstina-

tissime trzyma stron Carsk, gdzie ventum ad Contentiones

midzy Hryckem a Chmielnickim. Hrycko powiedzia e tobie

Kowalewski bydz na palu, y wiele absurda zadawali sobie.

Chmielnicki sine olla authoritate siedzia miedzy niemi, y ro-

zeszli si z tey rady nie nie concluduic dla Kowalewskiego.

Zawoano po tey radzie Sieleckiego któremu zrzek

Chmielnicki e my mamy Pana Cara musisz do niego ieclia.

Sielecki odpowiedzia, em ia do twoiey gowy posany nie do

Cara cho mi tesz y odelesz nie wiele nm si wspomoesz
potym kaza mu ustompi do komory a w Izbie zostali sami

dwa to iest Chmielnicki z Kowalewskim gdzie sami si ra-

dzili, a Sieleckiemu wszystko co mówili sycha byo w ko-

morze. In summa tey rozmowy ta, bya senes, e Kowalewski

Chmielnickiemu persuadowa, aby si Cara trzyma, y przysi-

ga mu na to e Lachy bd cie po yle pra mszczc si na

tobie oyca twoiego zbrodni. Druga e Lachy nl*^ mai a-
dney siy, gdy poydziemy w ich ziemi sobaka a^i' nas ne

zabrcszet, bo woyska nie mai. Bya tame rada eby Pana

Woyskiego przywabi, ale Kowalewski mówi, muder to ne

pryiede win siuda. Potym wypucili go z komory y zaprowa-

dzili do gospod^y'.

Nazaiutrz zawoano go znowu do Chmielnickiego, rano

z Chmielnickim solus cum solo rozmawia ze trzy godziny,
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y zoywszy palce przysig-a Chmielnicki, e ia twoiemu Panu
Jego Mci Panu Woyskiemu ieszcze za Batka przyiacielem.

Nechay pryiedet bespeczne waruietse, a potym po maey
chwili mówi, albo nechay gidet albo ne gidet, al mi jecho
baczysz szczo ia niczym ne oruduiu ale toy zdrayca Kowalew-
ski, on pisze, on peczatuiet, on Deyneki buntuiet do Cara po-

sylaiet. I za mao na odnozi Dnieptowcy pod Trechtemiro-

wem nie utono pawicy si przez Dniepr; ia dwie Niedzieli

by u Moskwy v/ Jarnem, co chcieli to ze mn czynili nie

miaem do kogo uda si.

Potym Kowalewski przyszed z fury, y rzek: P. Het-

manie ne mono, dio treba, eby y toy posance y nasz ko-

zak co z nim przyiecha szli do Cara, y tak Chmielnicki bo-

ic si Kowalewskiego kaza zaraz nam i do Sobotowa
a z vSobotowu obieca odpraw, iachali tedy tego dnia to iest

w Niedziel do vSobotowa.

W Poniedziaek do Sobotowa przywieziono ciao Daniela

Wyhowskiego okrutnie zamczonego w stolicy za ukazem
samego Cara. Naprzód ciao w sztuki od knutow porznite,

oczy wyupior.e y srebrem zalane. Palce poprzerzynane. yytki

u nog w sztuki po yle rozebrane niesychane zgoa okru-

ciestwo, to ciao widzia Sielecki; gdzie Danielowa sama przy-

padszy do ciaa, tak si o trumn uderzya, e sobie gow
okrutnie rozcia. Przybieg Chmielnicki rano samotrze, a oba-

czywszy ciao, okrutnie paka. Danielowa Siostra iego wiel-

kim go kla przeklstwem, y gdy chcia i do niey do izby

polanem cisna za niem. Wielki zatym z occazyey tego ciaa

midzy Kozakami rozruch patrzc na takie okrutne poa-

owanie.

We wtorek dano listy y odprawiono posaca dawszy mu
zotych dwadziecia kopijkami, za które kupi sukni Jey Mci

Paniey Woiewodyiney Kiiowskiey, bo barzo nendznie traktatu,

odzienie nie stao na niey za pu zotego prawie bo y boso

y nago. Przyda mu Chmielnicki y posaca, aby go prowa-

dzi dla hultaystwa.

Z nim wespó Hrycko Mirgrodzki powraca do Humania,

gdy przyiachali do Humania, wszyscy którzy s w Humaniu
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na bankiecie u Hrycka, czstuic tego Sieleckiego y wypi-

iaic za zdrowie iego Pana a yczc pokoiu. In Summa
e Umancy patrz na potg nasz, y gotowi do nas. Nie

pucili go przez dni trzy tractuic a potem odprawili, dawszy

list od Hanenka który y insi ustnie nakazali do Jego ]\Ici

Pana Woyskiego aby o ich yczliwoci nie p®wtpiwao
y obiecali e ieno woysbo podstmpi a Pan twoy bdzie, tedy

wydziemy zaraz y poddamy si, verum an falsum nie rcz,
rallacy fideliter wypisui.

Dobry moy przyiaciel którego nie zda mi si wydawa^
napomina posaca mego, abym nie iecha, a ia prawi dam
zna Panu przez swego ukradkem, a o tym przyiacielu tak ^

trzeba rozumie e ia mu ufam, y cale na iego list poiecliabym. j

O woysku powiada e go nie masz kozackiego w kupie,

Moskwy w Biaej Cerkwi y w Stawiskach trzy t^^sice, nagiey,

bosey, ladaco zgoa chcieli wynisc z Biaej Cerkwie, ale ich

Krawezenko nie puci. I

Na Horody gwatem si napierai ale ich kozacy gwatem
puscic nie chc.

Midzy Kozakami Zadnieprskiemi, a z tey strony Dniepru

w^ielka niemiosc, nieprzyiaz, y diffidentia, a zgoa di^•isi

inter se. Zadnieprzanie nie smiei do Rady, narzekai na

Cyciur, e ich zawiód. Cyciura zrabowany od Moskwy,

y Kozaków Zadnieprskich, z koni Moskwa obraa. Wielka

zgoa diffidentia midzy Moskw a Kozakami y midzy Ko-

zakami samemi. k

Tatarskiey Przyiazni omnino ambiunt y tractul o zgod
z Hanem przez Multanskiego y Wooskiego. O Hanie po-

wiadai e pod Czarnym lasem na kady dzie Czeheryncow

urywai po kilkudziesit. Wielkie pustki w Ukrainie, ludzie

consternati, same tylko hultaystwo Deynecy favent Carowi.

In Summa gdy woysko podstompi nadzieia w Bogu e bdzie

dobrze.

Krom Kowalewskiego wszyscy dotrzymui, y upewmiai,

quis scit, iesli szczyrze, ale gdy sama Starszyna exauthoratur,

y zdrowia nie pewni, suppono o ich yczliwoci.'

i.

7^
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Biblioteka Czartoryskich. Codex 401, stt . 533.

Confessatae Dmitra Sulimki Niebozczyka Pana Wyhow-
skiego Instrumentum do wzbudzonych w Ukrainie buntów
przesuchane w obozie pod Stawiszczami od nas Starszyny

woyska Zaporozkiego Anno 1 664 Augusti die 3.

1. Liber przyzna i wszystkich buntów teraznieyszych

\w Ukrainie motorem by niebozczyk Pan Wyhowski.
2. O Wniebowziciu Nass. Panny Ruskiey przysa Fe-

dora z Baabanowki Kozaka y poddanego swego do Sirka:

zby mu by Bratem y za wiar Chrzesczansk z nim spoem
wzi si. Obiecuic si by Oycem Ukrainy: Odpowiedz

z rady Sirkowa bya: e nie nasze siy ani rozum przeciwko

Króla Imci powstawa. Ale od iego przysza odpowiedz, e ia

wiem co czyni, y oycowsko stan wam, y bior si iako

Ociec za Syny swe, y consenserunt wszysci ; y posa tego uda-

rowano suknem zielonym.

3. Drugi raz Jarem przysa Baabanowskiego Kozaka,

eby z Zaporoa wychodzili, e ia za was iako Ociec za Dzieci

bior si, rcz wam szlacheckim sowem: y my posalimy
Kozaka Mirona Nahoreckiego, a przy sobie zostawilimy Ja-

rem: chcc zrozumie iesli nas zwodzi albo nie: y on przy-

sig iemu: niech tylko przyiedai do mnie od Sirka zna-

cznieysi ludzie: Interea przyiacha Sulimka, Pawo Motowilenko

z Babany, Harasim Koomyiczenko z Buhow, Iwan Danczenko

z Moszurowa: Karp Niezabitowski, Michaylina. Tene Naho-

recki Miron wysz mianowany. Wasil Turczynenko. W Szaulisie

przymowani w Srzod masln: Ukazano im gospod: a V7 noc

godzin przymowani przy wtorey audientiey.

4. Przysiga bya na tym: ze Ja was iako Ociec nie od-

stpi: y za was y wiar prawosawn bior si na Bwanye-

liey y Szabli: y picioni dawa caowa, y obraz Nass. Panny

potym yeneratus osculo przysigi, obiecuic woiowac Lachów,

tylko waruic aby go ]\Ioskwe nie wydali.

5. Declarowa y to e w tym razie nieli wy co pocznie-

cie. Ja abym Wiar mia u Lachów, podiazdem pod Kiowem
^oderw.
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ó. Powiedzia i tylko Armat wy opanuycie. A Ja do

was y we stu koni stan.

7. Leybenka posiali z Zwinogrodki, daic zna, i zaczli

bunt, y kaza do siebie isc, a sam by w Fastowie.

Micliayo Radkiewicz Obozny Woy. Jego Kr. M. Zapo.

Jeneralny.

Iwan upina Asawu Generalny,

Piotr Doroszenko Asaul wo. Jego Kr. M. Zapo. Jeneralny.

Swientosaw Krzywucki, Pisarz Gny Woyska Jego Kr.

Mci Zapor.

Fedor Koroblin, Puk Czehrynski.

Fedor Dzuay, Pukownik, za którego nie umieicego pi-

sa podpisa sie Sabbo Klewanski pisarz puku Czerkaskiego.

Hreliory Pododnia, Puk Korsunski,

Ostap Holiol, Po Brasawsky.

Steplian F^edorowycz Imenjem swoim y mych Pokowni-

kow którzy przyszli do posuszestwa Jego Kr. Mci.

Jan Krecliow(iecki) Imieniem swoym,

P. Hyrman Haponowicz, Sendziowie Gienieralni Woyska

Jego Kr. Mci Zaporow.

Samuel F^ridrichowicz. Pu. W. J. K. M. z Biaocerkiewsk.

Mictiayo Chanenko, Pokownik Umanski,

Tymosz Nosacz,

Sanoyo Zarudny,

Jarosz Hrycynenko, Pkownyk Pawoocky,

Pawe Janowicz, Puk. Kiiewski,

Tymosz Climura Pok. Katnycky,

HawTyo Hodunenko, Pokown. Picliotny.

^
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Biblioteka Czartoryskich. Codex 402, str. 701.

Wielmony Moci Panie Atamanie Koszowy

y wszyscy Moci Panowie Atamani starsze na niu zostaice

y wszystka Czer Woyska niowego Zaporozkiego na koszu

bodca Moi Wielce Moci Panowie Bracia y Dobrodzieie.

Wszystkie pocztki od Boga stworzone doskonae, y nie

doskonae byc od nas widziane kozde we swoim stanie iest

pene doskonaoci, a ze czowiek tak iedyny który mia byc

na ziemi naydoskonalszym, zosta naypodleyszym, mówi na to

tak Aposto Pawe, nie z nas ale z Oycow naszych si to

stao, bo naprzód zaczty jest nierzdnie podug Psalmisty

a w grzechu porodzia go matka iego, potem ronie bez wczasu

a zyic iako Jop wity powiedzia niwczem nie statkuie, a to

si wszystko dzieie dlatego, bo kozdy czowiek powinien byc
naprzód duszewnym a potem duchownym tak do Koryntów
A. P. napisa, a kiedy komu zabiezy aska Boa ze zyic
w swoim porzdku nie zachwia si mówi y na to ten ze Apo-

sto, to si nie z nas dzieie ale z samego Boga, skróciwszy

moie racie o ludziach y o czowieku do siebie samego moi
rzecz bd stosowa, y bd mówi z Dawidem, iako bezza-

konyie moie az znaiu, y coz mnie do tak cikiego niewczasu

y ycia nieporzdnego wtrcio, iedno szczegulna wola W. M.

Moich Mosciwych Panów y Braci, bo idc y ia tyme torem

za waszmosciami to iest za wol waszmosciow nie bdc niw-

czem sprzciwnym rozkazaniu Waszmosciow zostai teraz iako

moecie sysze y wiedzie w pojmaniu, ktorey niewoley moiey

nicht inszy sprawc nie iest iako prawica Naywyzszego, bo

nad spodziewanie nie tylko moie ale kadego czowieka na

wiecie zyicego, wolno moia nadder prtko chce byc z Bo-

zey aski y Cesarza Jego Moci przez staranie Wielmonego
Jego Moci Pana Baszy Eiaogrodskiego tak tez y wszystkiego

Woyska Biaogrodzkiego wiatu y ludziom okazana, a ze do

czego nad wokaci moi duchowno sta si usiuie to iest

abym si podi znowu ia sam Hetmanstwa, powiada Basza

y wszyscy Murzowie A powie kiedy chcecie aby by Doro-
llb
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izenko spdzony, coz mam czynie ynszego iedno paka smu-

tnie, iednak zoywszy si t dawn przypowieci lf,Lxv^dpGxo

HoraMH HaiiaraTH, (na boku przypisek inn rk) zy du-

dzie nogami pomaga, podic si musiaem, iednak stem do-

kadem proszc o to Baszy iego Moci aby mnie pozwoli pi-

sa na zaporoze proszc aby byo takie pisanie za mn do

Baszy y do Cesarza Jego Moci od Woyska wszystkiego nio-

wego zaporozkiego ze waszmosc wszyscy clicecie mnie znowu

a nie Doroszenka za Hetmana, iezeliz bycie W. M. tak nie

mieli uczyni y swoich wasnych posaców z takiem pisaniem

do Baszy Jego Moci nie przysa, bo to nie ia pisz ale sama

rka Wielmonego Baszy Jegomoci mnie roskazawszy tedy

mnie do koca na swoi dusz zgubicie a y sami sobie wielce

zaszkodzicie, o zatrzymanie tego posa ktoregobyscie waszmosc

mieli tu posa do Biaogrodu nie tylko ale y o zadney szko-

dzie onemu tu zby miaa byc ani rozumieycie, y to z ust

samego Bszy Jego Moci pisz do czego sam Wielmony Basza

Jego Mosc tak mnie roskaza waszmosciom y Informati na-

pisa, abycie tak pisali y do Baszy y do Cesarza Jego Moci,

ze iezeli bdzie nam Doroszenko Hetmanem tedy my Woysko
Zaporozkie nie obiecuiemy si adnego posuszestwa Porcie

Ottomanskiey oddawa, a iezeli bdzie znowu Chmielnicky

tedy tak bdzie iako y za Oyca iego etc. to do wiadomoci
waszmosciow doniosszy zwykey si asce waszmosciow od-

dawm. Z Biaogrodu na obrizanie Hospodyna.

Anno Dni 167(0).

Y po setnie sprzyiaic prosz Waszmosciow aby to mogo
by iak nayprdzey abymy tak znowu wiosny nie utracili

iakotak rok zmiuycie si posów w iako nayprdzey przysy-

aycie oraz zniosszy si y z Hanem Jego Mosci w iedney

materyey.

Waszmosciom Moim wielce Moscwym Panom y Bra
y Dobrodzieiom wszystkim naynizszy suga niewolnik

Gedeon Chmielnicky Rk wasn.
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Jego Mosc Panu Piotru Suchowieiowi Bratu memu nizko

si kaniam, Jegomoci Panu Bohaczakowi Jego Moci Panu
Kudaiowi Jego Moci Panu Bobrowi Panu Iwanu Nosowi

y wszystkim którzy mnie dobrze znai moim wielce Mosciwym
Panom y Braci nizko si kaniam y proszc aski zebrze o po-

wan intercessi za mn do Porty bo adnym okupem mnie
trudno wyzwoli iedno tym sposobem który sposób oni sami

mnie podawai tak ebym by obrany z aski Waszmosciow
wszystkich za Hetmana y proszony w ten cel Cesarza Jego
Mci toz puscic obiecui.
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SPROSTOWANIE WANIEJSZYCH BDÓW.

Skutkiem inwazyi czeskiej na lsk Cieszyski, zgubion zostaa przez

poczt cz rkopisu i korekty. Podajemy przeto poniej dostrzeone bdy:

strona wiersz zamiast: powinno by
49 23 Bug Boh

82 20 Potockiego I*oockiego

83 5 musia mnisi

84 9 przeshwali przyklaskiwali

84 15 Bazylianów u Bazylianów

84 19 powiada twierdzi

89 24 trzeba odciylio

90 7 po ,,w jego obecnoci" odbyo si

92 13 si przekreli

93 34 generalnego samodzielnego

96 16 podejmowa podejrzywa
96 17 jak jest

97 28 Hokol Hohol

98 29 Somicy Sonicy

99 / formuowa fomentowa

102 14 Teterze Tetera

105 1 po „doda" e by
105 10 winnego wiernego

105 20 Bobanki Babanki

105 w odsyaczu Kor i ferrata Konfesata

106 2 Koroblin Korobkin

111 odsyacz ^) 135 137

111 „ ^) 136 138

118 17 Prób prob
119 iq mniej wanej niewyranej

121 1 Zabestajewic abotynie

121 29 po wtenczas ju



strona wiersz zamiast: powinno by
121 30 zupenie mao
123 Ib Dunaju Dniepru

124 odsyacz po nosi opuszczono podobno -1
125 13 ^aszyk Taszyk ^|
125 18 wzywajce wzywajc ^^
127 odsyacz po byv opuszczono fl
128 20 Kosawie Rosawie ^|
128 25 przedrzdne podugodne H
128 28 Rok 1255 skasowa ^^
128 31 izstawi izstari ^|
128 31 jestto jest i^H

129 4 kmie knia ^m
129 13 pocigao przecigao ^B
129 w odsyaczu Kigelman Rigelman ^M
130 3 przeciga ociga ^H

»» 3 nie si fl|

4 zwalnia zwalcza jB

j 21 liczna bierna

131 3 jego jemu
3 zdrowie zdrowiem

) 18 zasobnie wygodnie

»> 10 styrowej dnieprowej

133 10 Romianowskiego Romodanowskiego
134 11 Berszarskiego Berszadzkiego

J 14 Kaleka Kalnika

»)
21 Stojkami Stajkami

j>
24 Tysenko ysenko

135 1 Baluszyna Baturyna

]) / Rzyszatów Rzyszczów

> 13 Iwanicego loanicego

23 której którem

28 Szerszemi szerszemi '
.

137 5 swoj wrzekom
138 w odsyaczu Skd Std ; •'.

139 7 Kalifem Halilem

8 wielkoradzc wielkorzdc

>» 8 Padyszachatu Paszaykatu

10 Kalif-paszy Halil-paszy WtL

15 trudno brudno JH
140 7 Kalifa Halila H

16 wybierzone wybiedzone .'3

»» 17 modaskici modawskicli 1

18 wsi on Jhl



strona wiersz zamiast: powinno by:

140 26 która które

)i 21 czya czyo
141 5 p® „Zaporoskiego" da przecinek

55 11 wiksze w rzekome

J» 11 obron ochron
142 6 sejmowi sejmenów

)> w odsyaczu po „na konia" doda: czynioby

143 4 Konaleszko Kowalenko (wszdzie)

j w odsyaczu wsi osady

145 12 Samai Samu
55 25 bya byo

148 21 opocz opresyi

s- 24 tatarów talarów

5> 34 Kamienicki Kamieniecki

149 5 Opuszczono odsyacz: Ambr. Grabowski: Staroyt

pol . II, 528.

r::?
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